Titel: Versie 1.0 Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet beschikbaar
Publicatie: 2015-01-03
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Afbeeldingen:
• https://www.istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen%20nieuwsberichten/
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i 2015 – Volgens planning publiceert Zorginstituut Nederland vandaag de 1.0-vers
van de module Berichtenconverter. Met de Berichtenconverter kunnen gemeenten en
zorginstellingen wiens software op 1 januari 2015 nog niet geschikt is voor het gebruik van
de iWmo- en iJw-standaard al wél Wmo- en Jw-berichten genereren.
4 januari 2015 – Volgens planning publiceert Zorginstituut Nederland vandaag de 1.0-versie
van de module Berichtenconverter. Met de Berichtenconverter kunnen gemeenten en
zorginstellingen wiens software op 1 januari 2015 nog niet geschikt is voor het gebruik van
de iWmo- en iJw-standaard al wél Wmo- en Jw-berichten genereren.
Voor deze nieuwe versie van de Berichtenconverter is ook de handleiding vernieuwd.
Wat doet de module?
Op basis van handmatig of via invoerschermen ingevoerde informatie genereert de
Berichtenconverter valide berichten van de WMO301, WMO303, WMO305 en WMO307 en de
JW301- en JW303-berichten. De inleesfunctie voor de Wmo-berichten werkt. Daarnaast genereert
de module goed leesbare bestanden van de WMO303 (Excel) en de WMO301, WMO305 en
WMO307 (pdf-formaat).

Jw-berichten en updates
Op 12 januari wordt een nieuwe versie van de Berichtenconverter opgeleverd. Dan zijn ook alle
Jw-berichten te verwerken en te genereren. De module controleert automatisch op nieuwe
updates. Wanneer u de bètaversie of de 1.0 in gebruik heeft genomen, krijgt u bij het opstarten
automatisch de melding dat er nieuwe versie beschikbaar is.

Titel: iWlz 1.0 landelijk in gebruik genomen
Publicatie: 2015-01-07
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwlz-10-landelijk-gebruik-genomen
Afbeeldingen:
i 2015 – Op 1 januari 2015 is iWlz 1.0 in gebruik genomen. Het betekent dat alle
landelijke partijen werken met de release die de uitvoering van de Wet langdurige zorg
(Wlz) ondersteunt.
8 januari 2015 – Op 1 januari 2015 is iWlz 1.0 in gebruik genomen. Het betekent dat alle
landelijke partijen werken met de release die de uitvoering van de Wet langdurige zorg
(Wlz) ondersteunt.
iWlz is de opvolger van AZR. Zorgaanbieders hebben tot 1 april 2015 de tijd om de release te
implementeren en zij kunnen tot die tijd gebruikmaken van de Conversiemodule. De overgang van
AZR 3.2 naar iWlz 1.0 is goed verlopen.
Op deze pagina leest u meer over werken met iWlz.

Titel: Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet uitgebreid met CAK-codes
Publicatie: 2015-01-15
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/verwijsindex-productcodes-wmo-en-jeugdwetuitgebreid-met-cak-codes
Afbeeldingen:
i 2015 – Voor de vaststelling van de eigen bijdrage in de Wmo heeft het CAK
informatie over de geleverde zorg en ondersteuning nodig. Zorgaanbieders leveren deze
gegevens, als zij hierover afspraken met gemeenten hebben gemaakt, via de ZA-standaard
aan bij het CAK.
16 januari 2015 – Voor de vaststelling van de eigen bijdrage in de Wmo heeft het CAK
informatie over de geleverde zorg en ondersteuning nodig. Zorgaanbieders leveren deze
gegevens, als zij hierover afspraken met gemeenten hebben gemaakt, via de ZA-standaard
aan bij het CAK. De ZA-standaard werkt met landelijke CAK-codes.
Als gemeenten werken met de Wmo-productcodes en hierover voor het iWmo-berichtenverkeer
afspraken hebben gemaakt met zorgaanbieders, heeft de zorgaanbieder voor de ZA-standaard een
vertaling naar de landelijke CAK-codes nodig.
Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet
De kortetermijnoplossing voor dit ‘vertaalproces’ is de Verwijsindex Productcodes Wmo en
Jeugdwet. De gemeente kan de vertaling opnemen in de verwijsindex, zodat alle gecontracteerde
zorgaanbieders die kunnen overnemen. Zo kunnen zij de zorggegevens correct bij het CAK
aanleveren. De Verwijsindex Productcodes wordt al in de keten voor het iWmo-berichtenverkeer
gebruikt en momenteel gevuld.
CAK-codes toevoegen
Gemeenten kunnen vanaf nu bij het opvoeren van de eigen productcodetabel per Wmo-product
twee aanvullende CAK-codes toevoegen: de CAK-code overgangsrecht en de CAK-code
Wmo2015 die volgens de gemeente bij het iWmo-product hoort. Deze werkwijze moet ertoe
leiden dat zorgaanbieders de juiste codes kunnen doorgeven aan het CAK. Op basis van de codes
wordt de eigen bijdrage voor de cliënt berekend.
Kortetermijnoplossing
Het is een tijdelijke manier van werken voor 2015. Intussen wordt gewerkt aan een structurele
oplossing door verdere standaardisatie van de codes voor de Wmo en het CAK. Tot die tijd is het
belangrijk de juiste relatie tussen beide codes op te voeren. Het voorkomt dat cliënten een onjuiste
eigen bijdrage opgelegd krijgen.
Csv-formaat aanpassen?
De Verwijsindex Productcodes heeft een export- en importfunctie. Door het toevoegen van de
productcodes CAK zijn de specificaties hiervoor aangepast. Raadpleeg de handleiding en de
informatiekaart in het menu rechts.

Titel: Download de nieuwe versie van de Berichtenconverter
Publicatie: 2015-01-25
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/download-de-nieuwe-versie-van-deberichtenconverter
Afbeeldingen:

i 2015 – Vandaag is een nieuwe versie van de Berichtenconverter gepubliceerd i
de rubriek Modules. Download deze release om er zeker van te zijn dat u over laatste versie
beschikt.
26 januari 2015 – Vandaag is een nieuwe versie van de Berichtenconverter gepubliceerd in
de rubriek Modules. Download deze release om er zeker van te zijn dat u over laatste versie
beschikt.
In de releasenotes leest u welke aanpassingen zijn gedaan.
Handmatig downloaden
Vanaf versie 1.1 controleert de Berichtenconverter automatisch op nieuwe updates. U moet wel
altijd zelf handmatig de nieuwste versie downloaden van istandaarden.nl. Wilt u zeker weten dat u
met de juiste versie werkt? Check dan onder het vraagteken in de Berichtenconverter het
versienummer.

Titel: Publicatie Referentiemodel Zorg en Ondersteuning
Publicatie: 2015-01-29
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-referentiemodel-zorg-en-ondersteuning
Afbeeldingen:

i 2015 – Het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning geeft gebruikers van iWm
iJw en iWlz inzicht in overeenkomstige gegevens in de drie informatiestandaarden. Het
model maakt duidelijk welke informatie in de standaarden ‘referent’ ofwel deels of geheel
gelijk is.
30 januari 2015 – Het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning geeft gebruikers van iWmo,
iJw en iWlz inzicht in overeenkomstige gegevens in de drie informatiestandaarden. Het
model maakt duidelijk welke informatie in de standaarden ‘referent’ ofwel deels of geheel
gelijk is.
Het Referentiemodel draagt bij aan een efficiënte werkwijze en administratieve lastenverlichting
voor alle ketenpartijen.
Domeinoverstijgend
Om cliënten continue zorg te kunnen bieden en dubbele zorgverstrekkingen te voorkomen, is een
domeinoverstijgende aanpak cruciaal. Cliënten verwachten dat informatie snel en soepel over en
door alle domeinen heen wordt uitgewisseld, zodat ze tijdig de juiste zorg krijgen. Het vraagt om
een uniformering van de informatie-uitwisseling die verder gaat dan tot op heden het geval is
geweest. De brancheorganisaties van het zorgaanbod, en Zorginstituut Nederland, zien het
referentiemodel als een belangrijk instrument om samen met ketenpartners de
informatieuitwisseling in de ketens zorg en ondersteuning verder te ontwikkelen.
Wat doet het referentiemodel?
Het Referentiemodel geeft weer welke processen, regels en gegevenselementen in alle domeinen
voorkomen – ‘referente’ informatie dus. Zo is ‘Geboortedatum’ overduidelijk een referent
gegevenselement: het moet qua structuur gelijk blijven in alle domeinen. Of een cliënt een BOPZverklaring heeft, is juist meer domeinspecifieke informatie, dus daar kunnen partijen de keuze
maken om het als zodanig te beschouwen.
Impact bepalen
Het Referentiemodel kan in combinatie met de Informatiemodellen Wlz, Wmo en Jeugdwet
(voorheen de BEP-modellen) door partijen gebruikt worden om rapportages te draaien. Die maken
inzichtelijk waar precies in de berichten bepaalde gegevenselementen voorkomen, zodat bij
wijzigingsvoorstellen makkelijker getoetst kan worden wat de impact van een wijziging is, en of
deze ook de andere domeinen raakt. Nadat ketenpartijen via het model hebben vastgesteld of een
gegevenselement domeinspecifiek of referent is, kunnen ze bespreken of dat wenselijk is.
Van BEP-model naar informatiemodel
De inhoud van de huidige BEP-modellen is terug te vinden in de domeinspecifieke
informatiemodellen. Vanuit de informatiemodellen wordt inzichtelijk gemaakt welke elementen
voorkomen in het Referentiemodel. Daarbij worden de volgende gradaties aangegeven:
• Is gelijk aan
• Is een uitwerking van
• Is een variant op
De BEP-modellen blijven dit jaar de primaire bron voor de specificaties van de huidige releases
(iWlz 1.0, iWmo 1.0 en iJw 1.0). De specificaties voor de nieuwe release worden in juli in de
nieuwe vorm gepubliceerd.
Ontwikkeling
Momenteel werkt het model alleen met iWlz-, iWmo- en iJw-gegevenselementen. In de komende

maanden werken we aan de toevoeging van pgb-berichten van de SVB. Daarnaast bekijken we de
haalbaarheid van opname van de ZA-standaard van het CAK en die van de declaratiestandaarden
van Vektis. Houd www.istandaarden.nl in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen.
Hebt u opmerkingen of vragen over het model? Laat het weten via info@istandaarden.nl of bel
(020) 797 89 48.

Titel: Nieuwe scenario's administratieve afhandeling uitstroom AWBZ
Publicatie: 2015-02-03
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuwe-scenarios-administratieve-afhandelinguitstroom-awbz
Afbeeldingen:
4 februari 2015 – In oktober en november 2014 hebben ketenpartijen afspraken gemaakt om
de AWBZ-uitstroom ordentelijk in de systemen van elke ketenpartij te administreren.
Hiervoor zijn diverse scenario’s ontwikkeld en vormgegeven en inmiddels deels ook al
uitgevoerd.
4 februari 2015 – In oktober en november 2014 hebben ketenpartijen afspraken gemaakt om
de AWBZ-uitstroom ordentelijk in de systemen van elke ketenpartij te administreren.
Hiervoor zijn diverse scenario’s ontwikkeld en vormgegeven en inmiddels deels ook al
uitgevoerd.
Een aantal onderwerpen is in de afgelopen periode verder uitgewerkt, zodat betrokkenen het
document 'Administratieve afhandeling AWBZ Uitstroom' hebben bijgesteld. U kunt het
downloaden in het menu rechts.
Wijzigingsoverzicht
Op pagina 8 is onder het kopje ‘Scenario’s voor cliënten die in de Wlz blijven per 1 januari 2015’
de volgende tekstwijziging doorgevoerd:
• Aan het derde onderdeel van de opsomming is ter verduidelijking de tekst ‘ – en eventueel
BGGRP als onderdeel ZZP –‘ toegevoegd. De opsomming luidt nu als volgt:
◦ de einddatum van het indicatiebesluit
◦ de einddatum van het geïndiceerde ZZP – en eventueel BGGRP als onderdeel ZZP –
◦ de einddatum van de toegewezen ZZP – en eventueel BGGRP als onderdeel ZZP –
Op pagina 8 is onder het kopje ‘Cliënten met een GGZ-B-indicatie’ de volgende tekstwijziging
doorgevoerd:
• ‘Cliënten van 18 jaar of ouder met een indicatie voor een GGZ-B-pakket blijven in de Wlz
ongeacht of zij wel of niet zijn opgenomen’ is gewijzigd in ‘Cliënten van 18 jaar of ouder
met een indicatie voor een GGZ-B-pakket blijven in de Wlz voor zover zij opgenomen zijn’.
Op pagina 9 is de tekst onder het kopje ‘Wlz-indiceerbaren’ ingekort en is de niet meer actuele
tekst verwijderd.
In de tabel op pagina 10 is een uitzondering opgenomen voor het CIZ die het verwijderen van
einddatums van lage ZZP’s betreft.
Er zijn aanpassingen doorgevoerd in verband met het volgende: het CIZ wordt niet op de hoogte
gesteld van de keuze die cliënten met een laag ZZP gemaakt hebben om wel of niet uit te stromen
naar de Wmo.
Aan het addendum is de tabel 'Verwijderen einddatums' toegevoegd.
De term ‘uitstroombericht’ is vervangen door ‘afsluitbericht.
De term ‘negatief indicatiebericht’ is vervangen door ‘AZR-afsluitbericht’.

Titel: Zorginstituut Nederland reikt Groene Vinken voor iWmo en iJw uit
Publicatie: 2015-02-16
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-reikt-groene-vinken-vooriwmo-en-ijw-uit
Afbeeldingen:
• https://www.istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen%20nieuwsberichten/
Fotocollage%20Uitreiking%20Groene%20Vink.png
17 februari 2015 – Zorginstituut Nederland heeft de Groene Vinken uitgereikt voor de
iWmo- en iJw-berichtenstandaard. De bijeenkomst vond plaats in Den Haag bij Rudolf
Steiner Zorg, een van de locaties van de Raphaëlstichting.
17 februari 2015 – Zorginstituut Nederland heeft de Groene Vinken uitgereikt voor de
iWmo- en iJw-berichtenstandaard. De bijeenkomst vond plaats in Den Haag bij Rudolf
Steiner Zorg, een van de locaties van de Raphaëlstichting.
Iambe en Keramiekatelier Feniks van deze stichting hebben de creatieve invulling van de Groene
Vink verzorgd.
Bijna vijftig Groene Vinken
De teller staat momenteel op 29 Groene Vinken voor de Wmo en op 20 voor de Jeugdwet.
Softwareleveranciers van gemeenten kunnen zich nog aanmelden voor de Groene Vink. Zij
hebben deze beoordeling nodig zodat hun klanten, de gemeenten, berichten kunnen uitwisselen
via het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt. De Groene Vink-procedure is onderdeel van
het Addendum dat leveranciers met KING kunnen afsluiten.

Blijk van waardering
Tijdens de bijeenkomst benadrukten Larissa Zegveld (KING), Jan Vermeer (VWS) en Ad
Schuurman (Zorginstituut Nederland) het belang van standaardisatie en samenwerking tussen alle
partijen om te komen tot een goede informatievoorziening. Een voor een kregen de aanwezige
leveranciers van Peter Snaterse en Wouter Franke namens Zorginstituut Nederland de Groene
Vink uitgereikt als blijk van waardering voor de inzet.
Groene Vink geeft zekerheid
De Groene Vink geeft de zekerheid dat berichten die binnen een softwaresysteem gegenereerd
worden, in orde zijn. Het is geen ‘officiële’ certificering of keurmerk van het systeem, maar een
erkenning dat de software iJw-berichten genereert die technisch aan de eisen voldoen. Het
waarborgt de kwaliteit van iJw- en iWmo-berichten. Alle softwareleveranciers, zowel van
gemeenten als zorgaanbieders, kunnen een Groene Vink behalen voor hun berichten.
Zorginstituut Nederland toetst de berichten. Bij een goed resultaat ontvangen de
softwareleveranciers een Groene Vink.
Resultaten Groene Vink iWmo en iJw 1.0
• Zorgaanbieders: overzicht resultaten Groene Vink iWmo 1.0
• Gemeenten: overzicht resultaten Groene Vink iWmo 1.0
• Zorgaanbieders: overzicht resultaten Groene Vink iJw 1.0
• Gemeenten: overzicht resultaten Groene Vink iJw 1.0
Meer weten over de Groene Vink? Bekijk de
voor iStandaarden.

gemene informatiepagina: de Groene Vink

Titel: Referentiegroep iWlz 1.1 van start
Publicatie: 2015-03-02
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/referentiegroep-iwlz-11-van-start
Afbeeldingen:
• https://www.istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen%20nieuwsberichten/
Referentiegroep%20iWlz%201.1.jpg
t 2015 – Vandaag heeft de eerste bijeenkomst van de Referentiegroep iWlz
plaatsgevonden. De Referentiegroep bereidt de iWlz 1.1-release voor die op 1 januari 2016
in gebruik genomen wordt.
3 maart 2015 – Vandaag heeft de eerste bijeenkomst van de Referentiegroep iWlz
plaatsgevonden. De Referentiegroep bereidt de iWlz 1.1-release voor die op 1 januari 2016
in gebruik genomen wordt.
De Stuurgroep iWlz geeft richting aan de inhoud van de release. Bepalend daarbij zijn
wetswijzigingen, onderhoud en optimalisatie van de informatievoorziening, en technische
innovatie. In de Referentiegroep hebben vertegenwoordigers van alle ketenpartijen zitting. De
volgende bijeenkomsten zijn op 24 maart en 7 april.
Kader release iWlz 1.1
Het document 'Kader release iWlz 1.1', zie menu rechts, beschrijft het kader voor het beheer en
de doorontwikkeling van de standaard. De voorgenomen wijzigingen zijn onderverdeeld in drie
categorieën:
• wetswijzigingen die leiden tot aanpassing van het berichtenverkeer
• continue verbetering van de informatievoorziening
• innovatie: meegaan met nieuwe technologieën en architectuurkeuzes
Levendige dialoog
Naast de wetgeving is het cliëntproces een belangrijk uitgangspunt voor de Referentiegroep. Het
proces doorlopen en de informatie-uitwisseling moet de zorg voor de cliënt zo min mogelijk
vertragen. Bovendien moet de continuïteit van zorg gewaarborgd worden. In de bijeenkomst is
zowel plenair als in kleine groepjes gesproken over welke gegevens op welk moment nodig zijn.
Zo ontstaat een dialoog die nuttige inbreng oplevert om de iWlz-specificaties verder uit te werken.

Tegelijkertijd werken aan iJw en iWmo
Op de afsluitende bijeenkomst van 7 april bekijkt de Referentiegroep de drie iStandaarden
integraal. Parallel aan de ontwikkeling van de nieuwe iWlz-release wordt namelijk gewerkt aan
een release voor iWmo en iJw. In april of mei gaan technische referentiegroepen de resultaten van
de bijeenkomst vertalen naar techniek.
Planning
• 24 maart: tweede bijeenkomst Referentiegroep iWlz
• 7 april: integrale referentiegroep (Wlz, Wmo en Jeugdwet)
• eind april: Stuurgroep iWlz stelt inhoud release vast
• april – juni: uitwerken specificaties iWlz 1.1-release
• 1 juli: publicatie specificaties iWlz 1.1
• 1 januari: iWlz 1.1 live

Titel: Ontwikkeling iWmo en iJw 1.1 van start
Publicatie: 2015-03-04
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/ontwikkeling-iwmo-en-ijw-11-van-start
Afbeeldingen:
• https://www.istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen%20nieuwsberichten/
Referentiegroep%20iWmo%20en%20iJw.jpg
/
t 2015 – In Houten is vandaag de Referentiegroep iWmo/iJw van start gegaan. In de
Referentiegroep zijn ketenpartijen uit de Wmo en Jeugdwet vertegenwoordigd en wordt de
nieuwe release van de iWmo- en iJw-standaard voorbereid.
5 maart 2015 – In Houten is vandaag de Referentiegroep iWmo/iJw van start gegaan. In de
Referentiegroep zijn ketenpartijen uit de Wmo en Jeugdwet vertegenwoordigd en wordt de
nieuwe release van de iWmo- en iJw-standaard voorbereid.
Verdere stabilisatie van de standaarden is het doel. Op 26 maart vindt een tweede bijeenkomst
plaats.
Beleidsvrijheid én verscheidenheid
Kunnen we de verscheidenheid in het gebruik van de standaarden verminderen zonder de
beleidsvrijheid te beperken? Over die vraag is, aan de hand van de uitvoeringsvarianten, in
groepjes gesproken. Ook is in de Referentiegroep nagedacht over minimale afspraken en gegevens
die daarbij nodig zijn. Daarnaast is de verscheidenheid aan productcodes aan de orde geweest en is
gesproken over mogelijkheden om het aantal terug te brengen. De opbrengst van wordt nu
uitgewerkt en besproken in de bijeenkomst van 26 maart.

Samen met iJw en iWmo
Op de afsluitende bijeenkomst van 7 april bekijkt de Referentiegroep de drie iStandaarden
integraal. Parallel aan de ontwikkeling van de nieuwe iWlz-release wordt namelijk gewerkt aan
een release voor iWlz. In april of mei gaan technische referentiegroepen de resultaten van de
bijeenkomst vertalen naar techniek.
Planning
• 26 maart: tweede bijeenkomst Referentiegroepen iJw en iWmo
• 7 april: integrale referentiegroep (Wlz, Wmo en Jeugdwet)
• eind april: Stuurgroep ISD neemt besluit over inhoud release
• april – juni: releasespecificaties uitwerken
• 1 juli: specificaties publiceren
• 1 januari: iWmo en iJw 1.1 live

Titel: Nieuwe versie Berichtenconverter online
Publicatie: 2015-03-09
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuwe-versie-berichtenconverter-online
Afbeeldingen:
10 maart 2015 – De Berichtenconverter werkt conform de iWmo- en iJw- standaard. Op dit
moment ontstaat in een aantal gevallen bij VECOZO afkeur van de gegenereerde
declaratieberichten.
10 maart 2015 – De Berichtenconverter werkt conform de iWmo- en iJw-standaard. Op dit
moment ontstaat in een aantal gevallen bij VECOZO afkeur van de gegenereerde
declaratieberichten.
Dat komt doordat in de declaratiestandaard van Vektis een veld niet conform de standaard is
gespecificeerd. Het herstel vergt enige doorlooptijd. Om het operationele proces niet te vertragen,
heeft Zorginstituut Nederland ervoor gekozen om de Berichtenconverter op een aantal punten aan
te passen.
U vindt de bijgewerkte versie van de Berichtenconverter via het tabblad Modules.
De bijbehorende releasenotes staan in het menu rechts.
Tijdelijk hulpmiddel
De Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet is een tijdelijke module voor gemeenten en
zorginstellingen wiens software op 1 januari 2015 nog niet geschikt was voor het gebruik van de
iWmo 1.0- en iJw 1.0-standaard. Het is een hulpmiddel dat input – uit Excel of handmatig – naar
een bericht converteert. Ook kunt u ontvangen berichten inzien in een voor u leesbaar formaat. De
Berichtenconverter is sinds december 2014 beschikbaar en ondersteunt iWmo 1.0 en iJw 1.0.
Handmatig downloaden
De Berichtenconverter kijkt automatisch of er updates zijn. U moet wel altijd zelf de nieuwste
versie downloaden van istandaarden.nl. Wilt u zeker weten dat u met de juiste versie werkt? Ga
dan onder het vraagteken in de Berichtenconverter het versienummer na.

Titel: Conversiemodule per 1 april 2015 uit de lucht
Publicatie: 2015-03-17
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/conversiemodule-1-april-2015-uit-de-lucht
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/Icoon
Conversiemodule.png
18 maart 2015 – De Conversiemodule is een module waarmee berichten tussen zorgkantoor
en zorgaanbieders omgezet kunnen worden van AZR 3.2-bestanden naar iWlz 1.0, en vice
versa.
18 maart 2015 – De Conversiemodule is een module waarmee berichten tussen zorgkantoor
en zorgaanbieders omgezet kunnen worden van AZR 3.2-bestanden naar iWlz 1.0, en vice
versa.
De module is gelanceerd in december en zoals op de gebruikerspagina van de Conversiemodule
staat aangegeven, is de module beschikbaar tot 1 april 2015.
Zorginstituut Nederland ziet dat het gebruik van de module afneemt. Het is een teken dat de
overgang naar iWlz positief verloopt.
Hebt u redenen om na 1 april toch gebruik blijven maken van de Conversiemodule? Neemt u dan
contact op met het Beheerteam iStandaarden: info@istandaarden.nl.

Titel: Producten 'Uitstroom AWBZ' hebben hun dienst bewezen
Publicatie: 2015-03-17
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/producten-uitstroom-awbz-hebben-hun-dienstbewezen
Afbeeldingen:
18 maart 2015 – Drie tijdelijke hulpmiddelen – Module Uitstroom AWBZ, Uitstroom AWBZ
Plus en de Uitstroom AWBZ-app – zijn nog tot vrijdag 3 april 2015 beschikbaar. Daarna
gaan ze uit de lucht.
18 maart 2015 – Drie tijdelijke hulpmiddelen – Module Uitstroom AWBZ, Uitstroom AWBZ
Plus en de Uitstroom AWBZ-app – zijn nog tot vrijdag 3 april 2015 beschikbaar. Daarna
gaan ze uit de lucht.
De module Uitstroom AWBZ geeft inzicht in het zorgdomein waarin cliënten na de invoering van
de Wlz en de decentralisatie in 2015 vallen: Wlz, Zvw, Wmo, Jeugdwet, of een combinatie
daarvan.
Met de module Uitstroom AWBZ Plus kunt u op eenvoudige wijze overzichten generen op basis
van bestanden met cliënten die uitstromen naar de Wmo.
Zorginstituut Nederland ziet het gebruik van en de behoefte aan deze hulpmiddelen bij de transitie
afnemen. We stellen deze modules vanaf begin april 2015 dan ook niet meer beschikbaar.
De Uitstroom AWBZ-app, waarmee zorgprofessionals snel kunnen zien welke instantie per 1
januari 2015 zorg verleent aan een cliënt, blijft tot 1 juli 2015 beschikbaar via Google Play en
Apple Store. De app wordt echter niet meer onderhouden.

Titel: Wijzigingen revisiereleases iWmo en iJw 1.0.1
Publicatie: 2015-03-31
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/wijzigingen-revisiereleases-iwmo-en-ijw-101
Afbeeldingen:
il 2015 – Gebruikers van iWmo en iJw hebben aangegeven dat ze een aantal
knelpunten ervaren in het berichtenverkeer iWmo en iJw. Voor beide iStandaarden is
daarom een revisierelease ontwikkeld die op 1 juli a.s. in gebruik wordt genomen.
1 april 2015 – Gebruikers van iWmo en iJw hebben aangegeven dat ze een aantal
knelpunten ervaren in het berichtenverkeer iWmo en iJw. Voor beide iStandaarden is
daarom een revisierelease ontwikkeld die op 1 juli a.s. in gebruik wordt genomen.
Wat er precies verandert ten opzichte van de oude situatie staat in het menu rechts.
Niet-veegbesluit-principe
Om het issue over het 'niet-veegbesluit-principe' op te lossen, zijn nieuwe operationele regels
opgesteld. Voor die regels worden deze week, los van de revisierelease, nog specifieke
implementatietermijnen vastgesteld. Die publiceren we binnen nu en twee weken.
Publicatie van de wijzigingen
Omdat alle iStandaarden vanaf juli 2015 worden gepubliceerd in de vorm van de
informatiemodellen, vindt er geen onderhoud meer plaats op de huidige BEP-modellen. De
wijzigingen van deze release worden dan ook uitsluitend verwerkt in het informatiemodel
voor iWmo en iJw. Daarin zijn overigens ook alle eerder gepubliceerde errata verwerkt. Een
nieuwe versie van het informatiemodel dat hoort bij de revisierelease 1.0.1, publiceren we uiterlijk
10 april aanstaande. De documentatie over de revisierelease wordt nog wel aan het BEP-model
voor Wmo en de Jeugdwet toegevoegd.
Versienummer
Het versienummer wordt zoals gebruikelijk bij een revisierelease, opgehoogd van 1.0 naar 1.0.1.
In de berichten zelf worden alleen het versienummer en de subversie meegegeven (1.0).

Titel: Bedrijfsregels veegbesluit Wmo en Jeugdwet
Publicatie: 2015-04-01
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bedrijfsregels-veegbesluit-wmo-en-jeugdwet
Afbeeldingen:
il 2015 – In de Wmo- en Jeugdwet-keten is het 'niet veegbesluit-principe' een
operationeel issue tussen gemeenten en aanbieders. Het veegbesluit gaat over de geldigheid
van meerdere beschikkingen per cliënt.
2 april 2015 – In de Wmo- en Jeugdwet-keten is het 'niet veegbesluit-principe' een
operationeel issue tussen gemeenten en aanbieders. Het veegbesluit gaat over de geldigheid
van meerdere beschikkingen per cliënt.
Binnen de standaarden iJw en iWmo is het veegbesluit niet van toepassing. Dat betekent dat meer
dan één beschikking tegelijkertijd geldig kan zijn voor één cliënt.
Nieuwe bedrijfsregels
Het 'niet veegbesluit-principe' was voor sommige partijen onduidelijk, en er werd verschillend
mee omgegaan. Om dit zo snel mogelijk op te lossen in het berichtenverkeer, zijn nieuwe
operationele bedrijfsregels opgesteld. Het gaat om aanscherping en verduidelijking van de
standaarden. Medio april wordt de invulinstructie aangepast.
Implementatieperiode
De nieuwe operationele regels zijn direct van toepassing en worden verwerkt in het
informatiemodel Wmo en Jeugdwet, uiterlijk 10 april 2015. Voor partijen die nog niet conform de
standaard werken, worden aanvullende afspraken gemaakt over de implementatieperiode.
Momenteel wordt hiernaar onderzoek gedaan. Het resultaat wordt over twee weken gepubliceerd.
Aan beide kanten aangepast
Belangrijk is dat voor alle partijen duidelijk moet zijn wanneer gemeenten en aanbieders ervan uit
kunnen gaan dat de software aan beide kanten is aangepast. In overleg met project iZA, VNG en
KING kijkt Zorginstituut Nederland naar een maatregelenpakket voor de periode dat de software
nog niet aan de specificaties voldoet – denk hierbij aan workarounds en rechtmatigheid.
Zie ook het nieuwsbericht van 1 april 2015: Wijzigingen revisiereleases iWmo en iJw 1.0.1

Titel: Module Uitstroom AWBZ langer operationeel
Publicatie: 2015-04-01
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/module-uitstroom-awbz-langer-operationeel
Afbeeldingen:
il 2015 – Morgen zouden volgens planning drie AWBZ-hulpmiddelen uit de lucht gaan.
Inmiddels heeft een aantal ketenpartijen verzocht om de module Uitstroom AWBZ langer in
stand te houden.
2 april 2015 – Morgen zouden volgens planning drie AWBZ-hulpmiddelen uit de lucht gaan.
Inmiddels heeft een aantal ketenpartijen verzocht om de module Uitstroom AWBZ langer in
stand te houden.
Besloten is om aan deze wens tegemoet te komen en de module voorlopig te handhaven.
De module Uitstroom AWBZ blijft net als de app nog operationeel tot 1 juli, maar wordt niet meer
onderhouden. De module geeft inzicht in het zorgdomein waarin cliënten na de invoering van de
Wlz en de decentralisatie in 2015 vallen: Wlz, Zvw, Wmo, Jeugdwet, of een combinatie daarvan.
De module Uitstroom AWBZ Plus is vanaf 3 april niet meer beschikbaar. Zie ook het
nieuwsbericht van
Producten
t 2015:
'Uitstroom AWBZ' hebben hun dienst bewezen.

Titel: Beslisnotitie functionele specificaties iWlz 1.1
Publicatie: 2015-04-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/beslisnotitie-functionele-specificaties-iwlz-11
Afbeeldingen:

plementatie van iWl
de inhoud van deze release samen met ketenpartners afgestemd. Afgelopen maart vonden
hiervoor twee bijeenkomsten van de referentiegroep iWlz plaats.
1 mei 2015 – In aanloop naar de implementatie van iWlz 1.1 op 1 januari 2016 hebben we
de inhoud van deze release samen met ketenpartners afgestemd. Afgelopen maart vonden
hiervoor twee bijeenkomsten van de referentiegroep iWlz plaats.
De stuurgroep iWlz heeft in april de release op functionele specificaties goedgekeurd.
De functionele specificaties van de release zijn verdeeld over zes onderwerpen. Bij elk onderwerp
staat een voorstel vermeld
• De voorkeur van de cliënt
• Meerzorg*
• Extramurale eigen bijdrage
• Dossieroverdracht tussen zorgkantoren
• Introductie KvK-nummer
• Cliëntprofielen en MPT
* Over meerzorg via het CIZ is in de stuurgroep iWlz onduidelijkheid geconstateerd. Met het
ministerie van VWS wordt bezien of en hoe dit weggenomen kan worden. Het resultaat van het
overleg verwachten we vóór publicatie van de conceptspecificaties.
Op basis van de functionele specificaties worden de technische specificaties uitgewerkt. Deze
worden besproken in de technische referentiegroep, die inmiddels voor het eerst is
samengekomen. De volgende bijeenkomst is op 21 mei. Op 1 juli worden de technische
specificaties gepubliceerd in het informatiemodel Wlz. Na 1 juli leveren wij ondersteunende
modules op, zoals de Validatiemodule. Bij publicatie van de technische specificaties brengen we u
op de hoogte van de planning voor de op te leveren modules.
Via het menu rechts kunt u de beslisnotitie van de functionele specificaties van iWlz-release 1.1
inzien.

Titel: Notitie uitvoering 'niet veegbesluit-principe' in iWmo en iJw
Publicatie: 2015-04-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/notitie-uitvoering-niet-veegbesluit-principe-iwmoen-ijw
Afbeeldingen:
1 mei 2015 – Op 2 april zijn nieuwe en aangepaste bedrijfsregels gepubliceerd over het ‘niet
veegbesluit-principe’. Om te zorgen voor eenduidige interpretatie van deze nieuwe regels
heeft Zorginstituut Nederland een notitie opgesteld.
1 mei 2015 – Op 2 april zijn nieuwe en aangepaste bedrijfsregels gepubliceerd over het ‘niet
veegbesluit-principe’. Om te zorgen voor eenduidige interpretatie van deze nieuwe regels
heeft Zorginstituut Nederland een notitie opgesteld.
De notitie verduidelijkt de toepassing van de bedrijfsregels in de praktijk en geeft een aantal
voorbeeldsituaties. De notitie beschrijft een werkwijze die in principe direct van toepassing is op
het berichtenverkeer. Partijen die hier nog niet aan kunnen voldoen, moeten in gezamenlijk
overleg afspraken maken over de implementatietermijn en eventuele workarounds tot
implementatie.
Hierbij roepen wij de ketenpartijen op om enige coulance naar elkaar toe te tonen zodat elke
betrokken partij de administratie snel en op de juiste manier kan corrigeren. U kunt de notitie over
het ‘niet veegbesluit-principe’ downloaden in het menu rechts. Zie ook het nieuwsbericht van 2
april: Bedrijfsregels veegbesluit Wmo en Jeugdwet.

Titel: Bereikbaarheid tijdens de feestdagen in mei
Publicatie: 2015-05-03
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-tijdens-de-feestdagen-mei
Afbeeldingen:
4 mei 2015 – Een overzicht van gewijzigde openingstijden van Zorginstituut Nederland en de
servicedesk iStandaarden op 5, 14 en 25 mei.
4 mei 2015 – Een overzicht van gewijzigde openingstijden van Zorginstituut Nederland en de
servicedesk iStandaarden op 5, 14 en 25 mei.
Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag
Zorginstituut Nederland en de servicedesk iStandaarden zijn de gehele dag gesloten.
Donderdag 14 mei: Hemelvaart
Zorginstituut Nederland en de servicedesk iStandaarden zijn de gehele dag gesloten. Vrijdag 15
mei is de servicedesk gewoon bereikbaar zoals u dat gewend bent – telefonisch, en ook per e-mail
ontvangt u zo mogelijk direct reactie.
Maandag 25 mei: Tweede Pinksterdag
Zorginstituut Nederland en de servicedesk iStandaarden zijn de gehele dag gesloten.

Titel: Publicatie conceptspecificaties iWmo en iJw op 4 juni
Publicatie: 2015-05-28
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-conceptspecificaties-iwmo-en-ijw-op-4juni
Afbeeldingen:
29 mei 2015 – De nieuwe release van de berichtstandaarden iWmo en iJw is in
voorbereiding. Op woensdag 3 juni vindt de formele besluitvorming over de
conceptspecificaties plaats in de Stuurgroep ISD van VNG.
29 mei 2015 – De nieuwe release van de berichtstandaarden iWmo en iJw is in
voorbereiding. Op woensdag 3 juni vindt de formele besluitvorming over de
conceptspecificaties plaats in de Stuurgroep ISD van VNG.
Dit heeft tot gevolg dat de conceptspecificaties voor de iWmo- en iJw-standaard op donderdag 4
juni worden gepubliceerd, enkele dagen later dan de geplande 1 juni. De publicatie van de
definitieve specificaties blijft op 1 juli 2015 staan.
Bijgestelde planning
• 4 juni: publicatie conceptspecificaties iWmo en iJw
• 19 juni: laatste dag dat ketenpartners en softwareleveranciers bevindingen op de
conceptspecificaties kunnen aanleveren
• 1 juli: publicatie definitieve specificaties en planning ondersteunende implementatiemiddelen.
Versie 2.0 in plaats van 1.1
Bij de start van de ontwikkeling van de standaarden is gesproken over iWmo 1.1 en iJw 1.1.
Inmiddels is ervoor gekozen om de release onder de namen iWmo 2.0 en iJw 2.0 uit te brengen.
Ook de definitieve specificaties worden onder de nieuwe naamgeving gepubliceerd.

Titel: XML wordt ingevoerd, ASCII-ondersteuning verdwijnt
Publicatie: 2015-05-28
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/xml-wordt-ingevoerd-ascii-ondersteuning-verdwijnt
Afbeeldingen:

t ingang van 1 juli is XML de primaire taal in het Wlz-berichte
De stuurgroep iWlz heeft op 26 mei besloten om de ASCII-ondersteuning met ingang van 1
januari 2016 stop te zetten.
29 mei 2015 – Met ingang van 1 juli is XML de primaire taal in het Wlz-berichtenverkeer.
De stuurgroep iWlz heeft op 26 mei besloten om de ASCII-ondersteuning met ingang van 1
januari 2016 stop te zetten.
Zorginstituut Nederland heeft na inventarisatie geconstateerd dat de keten klaar is voor de
transitie van ASCII naar XML, en dat met ingang van het nieuwe jaar de meerwaarde van XML
verder moet worden benut.
Twee services bij de overgang
Tot 1 januari 2016 zijn twee conversieservices beschikbaar: de XML-conversieservice van
Zorginstituut Nederland en de conversiemodule in het Wlz-berichtenverkeer van
VECOZO. Zorginstituut Nederland monitort de voortgang in de overgangsperiode.
Conversiemodule van VECOZO
Op het eigen knooppunt biedt VECOZO vanaf 1 juli 2015 ondersteuning met een XMLconversiemodule. Ketenpartijen zoals zorgaanbieders, zorgkantoren en CIZ kunnen bij VECOZO
aangeven of zij berichten in XML-formaat willen ontvangen. Berichten worden automatisch
geconverteerd van ASCII naar XML en andersom.
Medewerking van gebruikers
Om de conversiemodule in werking te stellen, heeft VECOZO medewerking van gebruikers
nodig. VECOZO informeert daarover binnenkort de gebruikers van Wlz-berichten. zie ook het
nieuwsbericht van 22 september 2014: XML primaire taal in iWlz per 1 juli 2015

Titel: Publicatie conceptspecificaties iWlz 1.1
Publicatie: 2015-05-31
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-conceptspecificaties-iwlz-11
Afbeeldingen:
olgens planning publiceert Zorginstituut Nederland vandaag de
conceptspecificaties van de iWlz 1.1-release die op 1 januari 2016 wordt geïmplementeerd.
Deze release is de opvolger van iWlz 1.0.
1 juni 2015 – Volgens planning publiceert Zorginstituut Nederland vandaag de
conceptspecificaties van de iWlz 1.1-release die op 1 januari 2016 wordt geïmplementeerd.
Deze release is de opvolger van iWlz 1.0.
De specificaties zijn afgelopen maanden afgestemd met alle ketenpartijen en vastgesteld in de
Stuurgroep iWlz. In het mutatieoverzicht wordt duidelijk wat er verandert ten opzichte van iWlz
1.0.
Informatiemodel van Wlz
iWlz 1.1 wordt opgenomen in het informatiemodel voor de Wlz van Zorginstituut Nederland. Het
model bevat de specificaties van iWlz 1.1. Het Informatiemodel is de nieuwe manier van
presenteren van de informatiestandaarden die nu zijn opgenomen in het BEP-model Wlz. Dit
BEP-model blijft tot de release van iWlz 1.1 nog wel leidend.
Review specificaties
Wij nodigen u van harte uit om de specificaties voor iWlz 1.1 te voorzien van uw commentaar. U
kunt tot uiterlijk 15 juni 2015 uw bevindingen doorgeven aan Zorginstituut Nederland,
via info@istandaarden.nl. We publiceren de bevindingen onderaan in dit nieuwsbericht. In de
eerste week van juli publiceren we de definitieve specificaties op www.istandaarden.nl. Op dat
moment volgt ook meer informatie over het implementatietraject.
Aanvulling 16 juni 2015: eerste impressie van de bevindingen
Tot gisteren hadden ketenpartijen de gelegenheid om de conceptspecificaties iWlz 1.1 door te
nemen en hun bevindingen aan ons door te geven. Op dit moment inventariseert en behandelt
Zorginstituut Nederland alle bevindingen.
Een eerste impressie van de bevindingen bij de publicatie van de conceptspecificaties van iWlz
1.1:
• De logische sleutels worden gemist in de berichtspecificaties. XML kent geen sleutelvelden
zoals EI dit kende. XML maakt wel gebruik van identificerende elementen. Elk
identificerend element is in het definitieve Informatiemodel herkenbaar aan het kenmerk.
Het BSN wordt ook een identificerend element voor de cliëntgegevens in iWlz1.1.
• Door toevoeging van een nieuw veld in de IO31 en AW33 wordt het mogelijk om per
geïndiceerde functie of ZZP aan te geven of er sprake is van een regeling, zoals
‘subsidieregeling’ of ‘Wlz-indiceerbaren’.

Titel: Publicatie conceptspecificaties iWmo 2.0 en iJw 2.0
Publicatie: 2015-06-03
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-conceptspecificaties-iwmo-20-en-ijw-20
Afbeeldingen:
4 juni 2015 – De conceptspecificaties van iWmo 2.0 en iJw 2.0 zijn beschikbaar. De
specificaties worden op 1 januari 2016 geïmplementeerd bij de release van beide
standaarden.
4 juni 2015 – De conceptspecificaties van iWmo 2.0 en iJw 2.0 zijn beschikbaar. De
specificaties worden op 1 januari 2016 geïmplementeerd bij de release van beide
standaarden.
iWmo 2.0 en iJw 2.0 volgen iWmo 1.0 en iJw 1.0 op. Met de ketenpartijen en KING/VNG zijn
alle specificaties de afgelopen maanden afgestemd.
In de documenten met functionele uitwerkingen van beide standaarden zijn de wijzigingen van
alle berichten op hoofdlijnen opgenomen. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen in
de modellen kunt u de bijbehorende mutatieoverzichten downloaden.
Informatiemodellen voor iWmo en iJw
De specificaties van iWmo 2.0 en iJw 2.0 worden opgenomen in de informatiemodellen van
Zorginstituut Nederland. Het Informatiemodel is de nieuwe manier van presenteren van de
informatiestandaarden, die tot dusver zijn opgenomen in de BEP-modellen. De BEP-modellen
blijven leidend tot de release op 1 januari 2016.
Declaratieberichten bij Vektis
De declaratieberichten WMO303, JW303 en JW321 vindt u bij Vektis, de overige berichten zijn
gespecificeerd in respectievelijk het Informatiemodel Wmo en het Informatiemodel Jeugdwet.
Review specificaties
Wij nodigen u van harte uit om de specificaties voor zowel iWmo 2.0 als iJw 2.0 te voorzien van
uw commentaar. U kunt tot uiterlijk 19 juni 2015 uw bevindingen doorgeven aan Zorginstituut
Nederland, via info@istandaarden.nl. We publiceren de bevindingen onderaan in dit
nieuwsbericht. In de eerste week van juli publiceren we de definitieve specificaties op
www.istandaarden.nl. Op dat moment volgt ook meer informatie over het implementatietraject.
Aanvulling 16 juni 2015: eigen bericht voor VOT en een eerste impressie van de bevindingen
Eigen bericht voor VOT
Ten tijde van de publicatie van de conceptspecificaties, 4 juni 2015, voerden ketenpartijen nog een
aanvullende impactanalyse uit om te bepalen hoe het verzoek om toewijzing (VOT) in het
berichtenverkeer opgenomen moet worden. Zie hoofdstuk 4 van zowel de functionele uitwerking
van iWmo 2.0 als iJw 2.0, onder ‘NB’.
VNG heeft besloten het VOT als apart bericht op te nemen in het berichtenverkeer. Daarmee
wordt beoogd de conversie- en implementatielast zo laag mogelijk te houden, en de toekomstige
overgang naar XML soepel te laten verlopen. Het betekent dat het VOT niet wordt gekoppeld aan
het bericht ‘Start Ondersteuning’.
De specificaties van het VOT-bericht vindt u terug in de definitieve specificaties die we op 1 juli
2015 publiceren op deze website. Het bericht is gebaseerd op het WMO/JW305-berichtin de
conceptspecificaties. Het bericht ‘Start Ondersteuning’ is gebaseerd op het 305-bericht ‘Aanvang
Ondersteuning’ uit iWmo 1.0 en iJw 1.0.
Bevindingen ketenpartijen
Tot 19 juni hebben partijen nog de mogelijkheid om de conceptspecificaties te voorzien van

commentaar. Bevindingen kunnen tot deze datum worden doorgegeven via: info@istandaarden.nl.
Een eerste impressie van de bevindingen bij de publicatie van de conceptspecificaties van iWmo
2.0 en iJw 2.0:
• Er worden algemene begrippen en definities gemist in het Informatiemodel van iWmo en
iJw. Deze worden toegevoegd in het definitieve Informatiemodel.
• Reacties zijn ontvangen over de condities van een aantal rubrieken. Zorginstituut Nederland
bekijkt of deze rubrieken terecht of onterecht ‘verplicht’ of ‘optioneel’ worden gesteld.
• Bedrijfsregel 265 wordt niet opgenomen. Maandelijks declareren wordt vooralsnog niet
afgedwongen.

Titel: Definitieve publicatie specificaties iWlz 1.1 volgende week
Publicatie: 2015-06-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/definitieve-publicatie-specificaties-iwlz-11-volgendeweek
Afbeeldingen:

e definitieve technische specificaties van iWlz 1.1 worden in de tw
van juli gepubliceerd.
1 juli 2015 - De definitieve technische specificaties van iWlz 1.1 worden in de tweede week
van juli gepubliceerd.
Op woensdag 1 juli vond de officiële besluitvorming plaats rondom de eigen bijdrage extramurale
zorg. Deze besluitvorming is van invloed op de voorbereiding van de nieuwe release van de
berichtstandaard iWlz 1.1. Dit heeft tot gevolg dat de definitieve specificaties voor de iWlz in de
tweede week van juli worden gepubliceerd.

Titel: Definitieve specificaties iWmo en iJw 2.0 gepubliceerd
Publicatie: 2015-06-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/definitieve-specificaties-iwmo-en-ijw-20gepubliceerd
Afbeeldingen:

anaf 1 januari 2016 is de nieuwe release voor iWmo en iJw beschi
standaarden helpen om de toewijzing, de declaratie en statusupdates van cliënten snel en
uniform uit te wisselen.
1 juli 2015 – Vanaf 1 januari 2016 is de nieuwe release voor iWmo en iJw beschikbaar. De
standaarden helpen om de toewijzing, de declaratie en statusupdates van cliënten snel en
uniform uit te wisselen.
De specificaties zijn verwerkt in het Informatiemodel Wmo en het Informatiemodel Jeugdwet
Standaardisatie beperkt administratieve lasten
Het werken met de iWmo- en iJw -standaard beperkt administratieve lasten, bespaart
uitvoeringskosten en laat gemeenten en zorgaanbieders gemakkelijker nieuwe zakelijke relaties
aangaan. Het gebruiken van deze standaard behoort tot de afspraken die zijn vastgelegd in
de Resolutie standaardisatie administratieve processen in het sociale domein. De standaarden
passen bovendien bij de verschillende uitvoeringsvarianten die gemeenten kunnen kiezen.
Handreiking uitvoeringsvarianten
Ter ondersteuning van de implementatie werkt Zorginstituut Nederland in opdracht van de VNG
aan een handreiking uitvoeringsvarianten Wmo en Jeugd. Uitvoeringsvarianten leggen de relatie
tussen uitgangspunten voor inkoop en uitvoering enerzijds en het gebruik van
informatiestandaarden anderzijds. In de handreiking Wmo en Jeugd worden de
uitvoeringsvarianten nader toegelicht. De handreiking Wmo en Jeugd wordt in augustus
gepubliceerd op deze site.
Wat moet u doen?
Om met de iWmo- en iJw-berichten te kunnen werken, moeten gemeenten en zorgaanbieders een
aantal stappen zetten:
• zo snel mogelijk met de leveranciers in gesprek over integratie van de standaarden in de
systemen van waaruit de berichten moeten worden gegenereerd en waarin ze moeten
worden ontvangen.
• zo snel als mogelijk met elkaar afspraken maken over de inrichting van de
berichtenuitwisseling en de daarbij te volgen processen.
• implementatieplan opstellen gericht op de invoeringsdatum 1 januari 2016.
Implementatieondersteuning
VNG, Project iZA en Zorginstituut Nederland bereiden ondersteuning voor de implementatie
voor. Berichtgeving volgt zodra hier meer over bekend is. Vektis biedt ter ondersteuning van de
implementatie een testportaal en testbestanden aan. Daar kunnen zender en ontvanger van
declaratieberichten softwaretests uitvoeren.
Productcategorieën Jeugdwet volgen nog
De codelijst met productcategorieën voor de Jeugdwet wordt nog vastgesteld. De besluitvorming is
medio juli afgerond. Vanaf dat moment volgt verdere berichtgeving.
Belangrijke wijzigingen ten opzichte van iWmo en iJw 1.0
VOT-bericht
Het verzoek om toewijzing (VOT-bericht) is losgekoppeld van de melding ondersteuning. Het
VOT-bericht is een separaat bericht, voor zowel de Jeugdwet als de Wmo. De berichtcodes zijn
WMO315 (retourbericht WMO316) en JW315 (retourbericht JW316). Er zijn bedrijfsregels en

constraints toegevoegd voor de nieuwe 315-berichten. Omdat voor één cliënt diverse verwijzers
kunnen zijn, afhankelijk van het product, zijn in de berichten gegevens over de verwijzer
opgenomen in het productrecord in plaats van in het cliëntrecord.
Maandelijks declareren
Er worden geen verplichte regels gesteld over maandelijks declareren. Gemeente en aanbieder
maken afspraken over periodiciteit van declaratie.
Planning tot aan 2016
juli - oktober

Bouw software bij ketenpartijen
Validatiemodule
september
Handreiking iWmo en iJw
oktober - december Ketentest en migratie door ketenpartijen
Conversiemodule
december
Landelijk draaiboek migratie beschikbaar (Zorginstituut)
januari
Overgang naar nieuwe release
september - april Inschrijven Groene Vink (Zorginstituut)
Vragen?
Het Beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland beantwoordt graag uw vragen over de
iWmo- en iJw-specificaties en het implementatietraject. Stel uw vraag per e-mail of
telefonisch: info@istandaarden.nl / (020) 797 89 48

Titel: Definitieve specificaties iWlz 1.1 gepubliceerd
Publicatie: 2015-07-09
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/definitieve-specificaties-iwlz-11-gepubliceerd
Afbeeldingen:

ginstituut Nederland publiceert vandaag de specificaties v
release die op 1 januari 2016 wordt geïmplementeerd.
10 juli 2015 – Zorginstituut Nederland publiceert vandaag de specificaties van de iWlz 1.1release die op 1 januari 2016 wordt geïmplementeerd.
Deze release is de opvolger van iWlz 1.0 en ondersteunt de informatievoorziening in de langdurige
zorg. De specificaties zijn afgelopen maanden afgestemd met alle ketenpartijen en vastgesteld in
de Stuurgroep iWlz.
Informatiemodel van Wlz
iWlz 1.1 wordt opgenomen in het Informatiemodel Wlz van Zorginstituut Nederland. Het model
bevat de specificaties van iWlz 1.1. Het Informatiemodel is de nieuwe manier om standaarden te
presenteren die nu zijn opgenomen in het BEP-model Wlz. Dit BEP-model blijft tot de release van
iWlz 1.1 nog wel leidend.
Mutatieoverzicht
In het mutatieoverzicht ziet u wat er verandert ten opzichte van iWlz 1.0. Het mutatieoverzicht
bevat inhoudelijke, technische wijzigingen. Alle wijzigingen die verband houden met de overgang
van EI naar XML, staan niet in het mutatieoverzicht, maar zijn volledig opgenomen in
het Informatiemodel Wlz.
Samen werken aan standaardisatie
Zorginstituut Nederland bedankt alle betrokkenen voor de inzet en deskundigheid bij de vertaling
van het nieuwe beleid naar functionele wijzigingen en technische specificaties. Met de hele keten
samen werken aan standaardisatie draagt bij aan snelle en efficiënte zorgverlening.
Voortgang en planning 2015
Zorginstituut Nederland monitort de voortgang van de implementatie van iWlz 1.1 bij de
landelijke ketenpartners. Ter ondersteuning van iWlz staat de Validatiemodule tot uw beschikking.
juli - oktober
Bouw software bij ketenpartijen
oktober
Validatiemodule (Zorginstituut)
november - december Ketentest en migratie door ketenpartijen
Conversiemodule
december
Landelijk draaiboek migratie (Zorginstituut)
1 januari 2016
Overgang naar iWlz 1.1
Vragen?
Het Beheerteam van Zorginstituut Nederland beantwoordt graag uw vragen over de iWlzspecificaties en het implementatietraject. Neem contact met ons op via info@istandaarden.nl
of (020) 797 89 48

Titel: Bevindingen informatiemodellen iWlz, iWmo en iJw
Publicatie: 2015-08-05
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bevindingen-informatiemodellen-iwlz-iwmo-en-ijw
Afbeeldingen:
gustus 2015 – Vanuit de keten is bij het Beheerteam iStandaarden een aantal
bevindingen binnengekomen over de informatiemodellen iWlz, iWmo en iJw.
6 augustus 2015 – Vanuit de keten is bij het Beheerteam iStandaarden een aantal
bevindingen binnengekomen over de informatiemodellen iWlz, iWmo en iJw.
De bevindingen raken aan de specificaties en kunnen van invloed zijn op de bouw van uw
software. Daarom nemen we ze nog mee in de modellen, waarmee per 1 januari 2016 gewerkt
wordt.
De bevindingen betreffen het mutatieoverzicht, XSD´s en specificaties. Per domein geven we de
bevindingen weer in de overzichten in het menu rechts.
We streven ernaar de wijzigingen in de XSD’s en in de Excelspecificaties zo snel mogelijk door te
voeren in alle drie de informatiemodellen. Houd voor het exacte tijdstip van publicatie het nieuws
op deze website in de gaten. Alle andere bevindingen zijn uiterlijk in september verwerkt in de
modellen.

Titel: Zorginstituut Nederland gaat Platform IZO faciliteren
Publicatie: 2015-08-10
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-gaat-platform-izofaciliteren
Afbeeldingen:
gustus 2015 – Eind 2015 neemt Zorginstituut Nederland een aantal taken over van het
team Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO) van het ministerie van VWS.
11 augustus 2015 – Eind 2015 neemt Zorginstituut Nederland een aantal taken over van het
team Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO) van het ministerie van VWS.
Het IZO-team is een tijdelijke projectorganisatie van de Directie Langdurige Zorg, die eind van
het jaar ophoudt te bestaan.
Het Zorginstituut zal onder meer het Platform IZO en de Architectuurboard gaan faciliteren. Dit
zijn overleggen van een groot aantal ketenpartners in de zorg en ondersteuning. Uit deze
overleggen komen activiteiten en initiatieven voort waar ketenpartijen in samenwerken. De rode
draad daarbij is de samenwerking binnen de keten op het gebied van informatievoorziening met
volop aandacht voor de klant.
Tijdens de kick-off bijeenkomst in juni is de samenwerking op weg naar de overdracht gestart.
Beide organisaties waren goed vertegenwoordigd. In nauwe samenwerking en met een haalbare
planning wordt een zorgvuldige overdracht voorbereid.
Naast het organiseren en faciliteren van overleggen is de documentatie een belangrijk punt bij de
overdracht. Zo zal het Toekomstbeeld 2020, dat binnenkort verschijnt, bij het Zorginstituut in
beheer worden gebracht. Uiteraard wordt het Zorginstituut ook verantwoordelijk voor de
communicatie rondom het Platform IZO, de Architectuurboard en het Toekomstbeeld.
In een eerder stadium is Regelhulp.nl van IZO al overgedragen aan het CAK, gezien het
uitvoerende karakter. Meer beleidsmatige onderwerpen van het IZO-team worden belegd binnen
het ministerie van VWS.

Titel: Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw online
Publicatie: 2015-08-11
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/handreiking-uitvoeringsvarianten-iwmo-en-ijwonline
Afbeeldingen:
12 augustus 2015 – De Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw ondersteunt
gemeenten en zorgaanbieders bij de vertaling van inkoopafspraken in informatieuitwisseling.
12 augustus 2015 – De Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw ondersteunt
gemeenten en zorgaanbieders bij de vertaling van inkoopafspraken in informatieuitwisseling.
De handreiking is een coproductie van VNG en Zorginstituut Nederland, met steun van de
zorgbranches.
Op weg naar een lijn
Gemeenten en zorgaanbieders zijn alweer ruim een half jaar aan de slag met de nieuwe Wmo en
de Jeugdwet. In de afgelopen maanden ontstond rond de nieuwe vormen van hulpverlening een
grote variëteit in de inrichting en uitvoering. Als reactie daarop geven VNG, Zorginstituut
Nederland en de zorgbranches de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw uit. De
handreiking beoogt meer lijn te brengen in de administratieve processen en de
informatievoorziening van partijen die werken met deze standaarden voor elektronisch
berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders.
Gebaseerd op de praktijk
In de handreiking zijn drie uitvoeringsvarianten voor zorg en ondersteuning uitgewerkt:
inspanningsgericht, outputgericht en taakgericht. De handreiking gaat in op de uitgangspunten en
afgesproken werkwijzen van elke variant en legt de relatie met het standaardberichtenverkeer van
iWmo en iJw 2.0. De keuze voor een uitvoeringsvariant helpt om het aantal maatwerkafspraken
tussen gemeenten en zorgaanbieders te beperken en om de administratieve lasten te verlagen.
Voor wie?
De Handreiking Uitvoeringsvarianten is gericht op de eerstverantwoordelijken voor
bedrijfsvoering, uitvoering, administratie en techniek bij gemeenten en aanbieders van zorg en
ondersteuning. Bij elk van de drie uitvoeringsvarianten lezen zij een sterk aanbevolen werkwijze
die het fundament vormt voor een soepele manier van werken met iWmo en iJw. De handreiking
helpt om de informatie-uitwisseling voor 2016 in te richten op basis van aanbevolen werkwijzen
en vernieuwde berichtspecificaties.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Programma Informatievoorziening Sociaal
Domein van de VNG. Informatie over de berichtspecificaties van iWmo en iJw vindt u op deze
website via de rubrieken Wmo en Jeugdwet.

Titel: Nieuwe bevindingen iWlz 1.1 (update nieuwsbericht 6 augustus)
Publicatie: 2015-08-16
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuwe-bevindingen-iwlz-11-updatenieuwsbericht-6-augustus
Afbeeldingen:
17 augustus 2015 –
binnengekomen.

t informatiemodel iWlz 1.1 zijn vorige week nieuwe bevindingen

17 augustus 2015 – Op het informatiemodel iWlz 1.1 zijn vorige week nieuwe bevindingen
binnengekomen.
U kunt de nieuwe bevindingen downloaden in het menu rechts.
Bij het nieuwsbericht Bevindingen informatiemodellen iWlz, iWmo en iJw dat we op 6 augustus
publiceerden, is het oude document met bevindingen op het informatiemodel iWlz 1.1 vervangen
door het nieuwe bestand.

Titel: Nieuwe XSD’s voor iWlz 1.1 (update)
Publicatie: 2015-08-25
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuwe-xsds-voor-iwlz-11-update
Afbeeldingen:
***Update 26 augustus 2015*** – Na de recentste publicatie van de XSD’s zijn nog
bevindingen geconstateerd. In nauwe samenwerking met de ketenpartijen hebben we de
XSD’s nog eens zorgvuldig gecontroleerd.
***Update 26 augustus 2015*** – Na de recentste publicatie van de XSD’s zijn nog
bevindingen geconstateerd. In nauwe samenwerking met de ketenpartijen hebben we de
XSD’s nog eens zorgvuldig gecontroleerd.
De gecorrigeerde XSD’s kunt u als .zip-bestand in een keer downloaden via het menu rechts. In
alle voorgaande nieuwsberichten over dit onderwerp en in het informatiemodel Wlz voor iWlz
versie 1.1 staan nu de juiste XSD’s.
20 augustus 2015 – Zoals gemeld in het nieuwsbericht van 6 augustus is een aantal bevindingen
geconstateerd in de XSD’s van de iWlz 1.1-berichten. De XSD’s zijn in juli gepubliceerd in het
Informatiemodel Wlz voor iWlz 1.1.
De gecorrigeerde XSD’s kunt u nu als .zip-bestand downloaden via het menu rechts, en het
vervolgens uitpakken. U vindt de gecorrigeerde XSD´s ook terug in het informatiemodel.
De XSD’s van iWlz 1.1 zijn op een aantal punten qua structuur gewijzigd ten opzichte van de
XSD’s van iWlz 1.0. Een overzicht van de doorgevoerde, structurele wijzigingen is bijgesloten in
het .zip-bestand.

Titel: Inschrijving voor de Groene Vink voor iWlz, iWmo en iJw van start
Publicatie: 2015-08-31
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/inschrijving-voor-de-groene-vink-voor-iwlz-iwmoen-ijw-van-start
Afbeeldingen:
tember 2015 – Vanaf vandaag tot 1 november 2015 kunnen softwareleveranciers die
werken met iStandaarden zich inschrijven voor de Groene Vink.
1 september 2015 – Vanaf vandaag tot 1 november 2015 kunnen softwareleveranciers die
werken met iStandaarden zich inschrijven voor de Groene Vink.
Groene Vink geeft zekerheid
De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden.
Het geeft de zekerheid dat hun berichten in orde zijn. Softwareleveranciers, zowel van gemeenten
als zorgaanbieders, kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen voor de
berichten van iWlz-, iWmo- en iJw-standaarden. De Groene Vink is geen officiële certificering of
keurmerk, maar een erkenning dat de software berichten genereert die aan de eisen voldoen.
Wat wordt getoetst?
Zorginstituut Nederland toetst alle iWlz-, iWmo- en iJw-berichten die de softwareleveranciers
aanleveren. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven welke berichten u wilt laten toetsen.
Als de berichten voldoen aan alle specificaties, van structuur en technische regels tot en met
inhoud, ontvangen leveranciers een Groene Vink. Voor leveranciers van gemeenten toetsen we
ook de StUF-envelop.
Toetsing
De Groene Vink bestaat uit twee toetsonderdelen: een technische toetsing en een inhoudelijke
toetsing.
Technisch
Het technische deel doen softwareleveranciers zelf. Een bewijs van het positieve resultaat van de
technische toetsing en het getoetste bericht leveren softwareleveranciers bij Zorginstituut
Nederland aan.
Inhoudelijk
Nadat de technische toetsing succesvol is afgerond, ontvangen de softwareleveranciers casuïstiek
om de inhoudelijke toetsing van de software voor te bereiden. De inhoudelijke toetsing van de
berichten voert Zorginstituut Nederland uit. De Groene Vink wordt uitgereikt en gecommuniceerd
op de website wanneer beide onderdelen succesvol zijn afgerond.
Terugkoppeling resultaten
Op deze website houden wij een overzicht bij van de partijen die zich hebben aangemeld en welke
de Groene Vink hebben behaald. Na afronding van de inhoudelijke toetsing wordt de Groene Vink
in januari uitgereikt.
Aanmelden en planning
• Sluiting inschrijving: 31 oktober 2015
• Sluiting aanlevering Wlz-testberichten: 30 november 2015
• Aanlevering iWmo- en iJw-testberichten: loopt door tot in 2016
• Uitreiking Groene Vink: januari 2016
Meer informatie
Het aanmeldingsformulier kunt u in het menu rechts downloaden. Het volledig ingevulde
formulier stuurt u naar info@istandaarden.nl. Het Beheerteam iStandaarden informeert u per email over de verdere procedure. Meer details vindt u op de Groene Vink-overzichtspagina.

Titel: Informatiemodellen en Validatiemodule zijn bijgewerkt
Publicatie: 2015-09-02
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/informatiemodellen-en-validatiemodule-zijnbijgewerkt
Afbeeldingen:
tember 2015 – In de afgelopen maanden hebben ketenpartijen bevindingen kunnen
aangeven op de Informatiemodellen iWlz 1.1, iWmo 2.0 en iJw 2.0. Zorginstituut Nederland
heeft alle bevindingen in de modellen verwerkt en gepubliceerd.
3 september 2015 – In de afgelopen maanden hebben ketenpartijen bevindingen kunnen
aangeven op de Informatiemodellen iWlz 1.1, iWmo 2.0 en iJw 2.0. Zorginstituut Nederland
heeft alle bevindingen in de modellen verwerkt en gepubliceerd.
Vanaf nu werkt u met de bijgewerkte modellen, die per 1 januari 2016 geïmplementeerd worden.
Wat is toegevoegd aan de modellen?
Voor iWmo 2.0 en iJw 2.0 geldt dat de recentste XSD’s erin zijn verwerkt. Voor het
Informatiemodel iWlz 1.1 hebben we een nieuw mutatieoverzicht samengesteld. U kunt het
downloaden in het menu rechts. De tekst in rood geeft aan wat gewijzigd is vergeleken met de
versie van 10 juli 2015.
Conversieregels iWlz
Voor de overgangsperiode van iWlz 1.0-berichten naar iWlz 1.1-berichten, en andersom, heeft
Zorginstituut Nederland een document met conversieregels opgesteld. Daarin is vastgelegd hoe de
conversie van nieuwe en oude iWlz-berichten moet gebeuren. De conversieregels staan als
download in het menu rechts.
Nieuwe Validatiemodule
Om na te gaan of uw berichten van de aangepaste modellen kloppen, kunt u gebruikmaken van de
Validatiemodule. De Validatiemodule biedt iedereen die werkt met iWlz-, iWmo- of iJwberichten de mogelijkheid om de berichten te beoordelen op juistheid. U vindt de Validatiemodule
via het tabblad Modules. Met de module controleert u:
• of het daadwerkelijk een iWlz-, iWmo- of iJw-bericht is, de module bepaalt het type;
• of de structuur klopt;
• of alle velden aanwezig zijn die bij het bericht horen;
• of de velden correct gevuld zijn;
• of het bericht voldoet aan de technische en berichtspecifieke bedrijfsregels.
Nu ook voor XML-berichten
De Validatiemodule is inmiddels zo ingericht dat de module bestanden in XML-formaat kan
verwerken. Tot 10 september werkt u nog met de bètaversie. Mocht het gebruik van de nieuwe
functionaliteit anders lopen dan verwacht, dan staan we open voor uw feedback
via info@istandaarden.nl.
Bestanden met voorbeeldberichten
Ook zijn voor zowel de Jeugdwet als voor de Wmo en de Wlz bestanden met voorbeeldberichten
beschikbaar. Voor de iWlz-berichten zijn deze in XML-formaat, voor de iWmo- en iJw-berichten
in EI-formaat. U kunt de nieuwe Validatiemodule gebruiken om de voorbeeldberichten leesbaar te
maken.

Titel: Aanmeldingen Groene Vink goed op gang
Publicatie: 2015-09-22
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/aanmeldingen-groene-vink-goed-op-gang
Afbeeldingen:
23 september 2015 – Het Groene Vink-traject voor iStandaarden is begin september van
start gegaan. De eerste aanmeldingen zijn binnen en verschillende softwareleveranciers
hebben Zorginstituut Nederland al berichten ter controle voorgelegd.
23 september 2015 – Het Groene Vink-traject voor iStandaarden is begin september van
start gegaan. De eerste aanmeldingen zijn binnen en verschillende softwareleveranciers
hebben Zorginstituut Nederland al berichten ter controle voorgelegd.
De algemene informatiepagina van de Groene Vink is uitgebreid met een overzicht van de
deelnemers, hun softwarepakket en een lijst waarop we bijhouden wie voor welke release of
releases een Groene Vink heeft behaald.
Kwaliteitsborging
De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden.
Het geeft de zekerheid dat de berichten die binnen hun softwaresysteem gegenereerd worden, in
orde zijn.
Nog niet aangemeld?
Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders, kunnen bij Zorginstituut
Nederland een Groene Vink behalen voor iWlz 1.1-, iWmo 2.0- en iJw 2.0-berichten. Wilt u zich
aanmelden? Dat kan nog tot 1 november 2015.

Titel: Overgang van ASCII-EI naar XML op schema
Publicatie: 2015-09-24
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/overgang-van-ascii-ei-naar-xml-op-schema
Afbeeldingen:
• https://www.istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen%20nieuwsberichten/
Hetzelfde%20bericht%20in%20XML.png
25 september 2015 – Ruim voor de einddatum van 31 december 2015 heeft bij het CIZ, het
CAK en bij 32 zorgkantoren ASCII-EI plaatsgemaakt voor de nieuwe voertaal XML. Nu,
bijna halverwege de overgangsperiode, kunnen we constateren dat de overstap vlot verloopt.
25 september 2015 – Ruim voor de einddatum van 31 december 2015 heeft bij het CIZ, het
CAK en bij 32 zorgkantoren ASCII-EI plaatsgemaakt voor de nieuwe voertaal XML. Nu,
bijna halverwege de overgangsperiode, kunnen we constateren dat de overstap vlot verloopt.
Voertaal in de keten
XML is sinds 1 juli van dit jaar de voertaal in de keten. Ketenpartijen kunnen nog tot 31
december gebruikmaken van de XML-conversieservices van Zorginstituut Nederland en
VECOZO. Bij het zorginstituut veroorzaakt de overgang van ASCII-EI naar XML geen extra druk
op de servicedesk.
Voordelen XML
XML is een taal voor berichtstandaarden waarmee net als bij ASCII-EI gegevens
gecommuniceerd worden. Op het oog is het belangrijkste verschil dat mensen XML kunnen lezen
en interpreteren. Inhoudelijk zit de meerwaarde in de eenvoudige validatie van gegevens, die
sneller en beter verloopt dan bij ASCII-EI. XML biedt ook flexibiliteit in de ondersteuning van
meerdere releases en de aansluiting van nieuwe partijen.
Releaseonafhankelijk
De overgang naar XML is releaseonafhankelijk, en elke ketenpartij mag het eigen tempo bepalen
wanneer de overgang plaatsvindt. Van de 32 zorgkantoren zijn er drie – die onder dezelfde
concessiehouder vallen – die nog in de overgangsperiode zitten. Deze kantoren maken gebruik van
de XML-conversieservice van Zorginstituut Nederland. De verwachting is dat de kantoren
aanhaken met XML bij de ingebruikname van iWlz 1.1, op 1 januari 2016. Zodra die overstap
gemaakt is, is de overgang naar XML volledig voltooid. In het nieuwe jaar moet de meerwaarde
van XML verder worden benut.
Voorbeeld van een bericht (AW35) in ASCII-EI

Hetzelfde bericht in XML

Bron afbeeldingen: website VECOZO

Titel: Uitfasering Zorgregistratie.nl: verandering in webservices
Publicatie: 2015-09-29
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/uitfasering-zorgregistratienl-veranderingwebservices
Afbeeldingen:
tember 2015 – Zorginstituut Nederland werkt aan de uitfasering van het
Zorgregistratie Portaal, de voorloper van deze website. Vanaf de eerste helft van 2014 is het
publieke deel van www.zorgregistratie.nl overgegaan naar www.istandaarden.nl en zijn
verschillende modules overgeheveld.
30 september 2015 – Zorginstituut Nederland werkt aan de uitfasering van het
Zorgregistratie Portaal, de voorloper van deze website. Vanaf de eerste helft van 2014 is het
publieke deel van www.zorgregistratie.nl overgegaan naar www.istandaarden.nl en zijn
verschillende modules overgeheveld.
Met dit nieuwsbericht informeren wij gebruikers van webservices over een aantal veranderingen
per 1 januari 2016, zodat u in de gelegenheid bent tijdig uw software aan te passen.
Zorginstituut Nederland is beheerder van de iStandaarden waarmee Wlz-, Wmo- en Jeugdwetketenpartijen op cliëntniveau gegevens uitwisselen. iWlz, iWmo en iJw zijn landelijk vastgestelde
standaarden die de basis vormen van de elektronische informatie-uitwisseling.
Eén nieuw endpoint
Voor alle webservices is, net als op het Zorgregistratie Portaal, op www.istandaarden.nl één
endpoint beschikbaar. De werking van de services verandert niet: alles wat u indient en terugkrijgt
verloopt op dezelfde manier als in de oude situatie.
Het nieuwe endpoint is: https://www.istandaarden.nl/services/soap.
Wat verandert er?
• De inlogmogelijkheid via Zorgregistratie.nl verdwijnt. U kunt met ingang van 1 januari
2016 alleen nog inloggen via www.istandaarden.nl
• U heeft hiervoor een iStandaarden-account nodig. Als u nog niet over een account beschikt,
kunt u dat aanvragen via het registratieformulier.
• U dient opnieuw voor de nieuwe webservice geautoriseerd te worden. U kunt autorisatie
voor het gebruik van het nieuwe endpoint aanvragen via info@istandaarden.nl.
• U kunt voortaan iWlz 1.1-, iWmo 2.0- en iJw 2.0-berichten in XML-formaat valideren.
Vragen
Wilt u vernieuwde WSDL-bestanden voor de webservices ontvangen? Laat het weten
via info@istandaarden.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook al uw vragen stellen over dit
nieuwsbericht en de nieuwe webservices.

Titel: Aanpassingen in iWmo en iJw 1.0 nodig voor overgang naar 2.0
Publicatie: 2015-09-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/aanpassingen-iwmo-en-ijw-10-nodig-voorovergang-naar-20
Afbeeldingen:
1
tober 2015 – In iWmo en iJw 1.0 zijn wijzigingen nodig om de geautomatiseerde
conversie naar iWmo en iJw 2.0 mogelijk te maken. Voor beide standaarden wordt de
codelijst ‘Eenheid’ aangepast, voor iJw zijn nieuwe productcategorieën opgesteld.
1
tober 2015 – In iWmo en iJw 1.0 zijn wijzigingen nodig om de geautomatiseerde
conversie naar iWmo en iJw 2.0 mogelijk te maken. Voor beide standaarden wordt de
codelijst ‘Eenheid’ aangepast, voor iJw zijn nieuwe productcategorieën opgesteld.
Op 1 januari 2016 worden iWmo 2.0 en iJw 2.0 geïmplementeerd. Is implementatie voor uw
organisatie op die datum nog niet mogelijk, dan biedt conversie uitkomst. Om de automatische
conversie naar de 2.0-versies mogelijk te maken, zijn wijzigingen in de 1.0-versies nodig. Vandaar
de drie aangepaste codelijsten.
Codelijsten Eenheid voor iWmo en iJw
De codelijst WMO756 - EENHEID in iWmo versie 1.0 en de codelijst JZ756 - EENHEID in iJw
versie 1.0 zijn gewijzigd, zodat iedere waarde een frequentie heeft. In de oude situatie hadden de
eenheden ‘Stuks/aantal’ en ‘Euro’s’ geen frequentie, wat automatische conversie belemmerde.
Partijen die in de eerste maanden van het nieuwe jaar nog met de 1.0-versies werken, moeten de
gewijzigde codelijsten gebruiken.
Codelijst Productcategorie voor iJw
De codelijst Jeugdwet JZ020 - PRODUCTCATEGORIE bevat nieuwe productcategorieën voor
iJw. In de nieuwe codelijst zijn zowel de codes uit 2015 als de nieuwe codes opgenomen. De codes
kunnen dus naast elkaar gebruikt worden, onafhankelijk van de versie van iJw. De nieuwe
categorieën worden vanaf 1 januari 2016 gebruikt. Partijen die in de eerste maanden van het
nieuwe jaar nog met de 1.0-versies werken, moeten nieuwe productcategorieën kunnen inlezen en
versturen.
In het menu rechts vindt u directe verwijzingen naar de aangepaste codelijsten in de
informatiemodellen.
Opgenomen in de conversieregels
De wijzigingen op de codelijsten zijn opgenomen in de conversieregels iWmo en iJw. Zie voor
meer informatie het nieuwsbericht Conversie iWmo en iJw 1.0 2.0: wat zijn de uitgangspunten?.
Meer codelijsten?
Alle codelijsten die bestaan voor zowel iWmo 1.0 als iJw 1.0 zijn beschikbaar als download in
Excel, inclusief de aanvullingen die vanaf 1 januari 2016 nodig zijn voor de 2.0-versies van de
standaarden. U kunt ze downloaden in het menu rechts.

Titel: Conversie iWmo en iJw 1.0 vs 2.0: wat zijn de uitgangspunten?
Publicatie: 2015-09-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/conversie-iwmo-en-ijw-10-20-wat-zijn-deuitgangspunten
Afbeeldingen:
tober 2015 – Nog drie maanden, en dan worden de nieuwe berichtstandaarden iWmo en
iJw 2.0 in gebruik genomen. Vanaf 1 januari 2016 worden de versies 2.0 geïmplementeerd.
Als implementatie voor een organisatie op 1 januari 2016 nog niet mogelijk is, is conversie
van toepassing.
1 oktober 2015 – Nog drie maanden, en dan worden de nieuwe berichtstandaarden iWmo en
iJw 2.0 in gebruik genomen. Vanaf 1 januari 2016 worden de versies 2.0 geïmplementeerd.
Als implementatie voor een organisatie op 1 januari 2016 nog niet mogelijk is, is conversie
van toepassing.
In dit nieuwsbericht vindt u alle informatie over de uitgangspunten en regels die gelden bij de
conversie van de oude naar de nieuwe standaard en andersom.
Voor de conversieregels hanteren we voor alle iWmo- en iJw-berichten dezelfde uitgangspunten.
Ze staan in het document 'Uitgangspunten bij conversie iWmo en iJw versie 1.0 < > 2.0'.
Conversieregels per bericht
Daarnaast zijn conversieregels per bericht opgesteld. Vektis heeft de conversieregels opgesteld
voor de declaratieberichten. Voor de overige berichten heeft Zorginstituut Nederland de regels
opgesteld.
Declaratieberichten (Vektis)
• WMO303: Conversieregels WMO303 2.0 < > 1.0
• WMO304: Conversieregels WMO304 2.0 < > 1.0
• JW303: Conversieregels JW303 2.0 < > 1.0
• JW304: Conversieregels JW304 2.0 < > 1.0
• JW321: Conversieregels JW321 2.0 < > 1.0
• JW322: Conversieregels JW322 2.0 < > 1.0
Overige berichten (Zorginstituut Nederland)
• WMO301, WMO302, WMO305, WMO306, WMO307, WMO308: zie 'Conversieregels
iWmo 2.0 < > 1.0'
• JW301, JW302, JW305, JW306, JW307, JW308: zie 'Conversieregels iJw 2.0 < > 1.0'
Voorbereiding in 1.0-versies
De conversieregels gaan ervan uit dat benodigde voorbereidingen in de 1.0-versies zijn
doorgevoerd. Om gebruik te maken van conversie, dient de software te worden aangevuld met
nieuwe productcategorieën Jeugd (iJw 1.0) en de gewijzigde codelijst EENHEID (iJw 1.0 en
iWmo 1.0). Zie voor meer informatie het nieuwsbericht Aanpassingen in iWmo en iJw 1.0 nodig
voor overgang naar 2.0.
Let op: foutmeldingen verwijderde rubrieken
Zowel in iJw 2.0 als in iWmo 2.0 is, vergeleken met de 1.0-versies, een aantal records en
rubrieken verwijderd. Dat heeft soms tot gevolg dat de inhoud van een bericht na conversie
dusdanig verandert dat het bericht een andere betekenis krijgt of technisch onjuist is. De
conversiedienst converteert berichten met deze informatie niet. De gegevens die leiden tot uitval in
de conversiedienst zijn te herkennen door een rode markering in de conversieregeldocumenten.
Conversiedienst

Voor partijen die de nieuwe standaard op 1 januari 2016 nog niet geïmplementeerd hebben, wordt
tijdig een conversiedienst beschikbaar gesteld. Zodra meer informatie over deze dienst beschikbaar
is, informeren we u via deze website.
Conversieregels iWlz
Ook de conversieregels voor de overgangsperiode van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 staan in het menu
rechts.
Meer informatie
Hebt u vragen over de conversieregels voor iStandaarden of over de conversiedienst? Neemt u dan
contact op met het Beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl.

Titel: Overdracht IZO-activiteiten naar Zorginstituut Nederland van start
Publicatie: 2015-09-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/overdracht-izo-activiteiten-naar-zorginstituutnederland-van-start
Afbeeldingen:
tober 2015 – Eind dit jaar neemt Zorginstituut Nederland een aantal taken over van het
team Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO) van het ministerie van VWS. Het
IZO-team, een tijdelijke projectorganisatie van de Directie Langdurige Zorg, houdt per 1
januari 2016 op te bestaan.
1 oktober 2015 – Eind dit jaar neemt Zorginstituut Nederland een aantal taken over van het
team Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO) van het ministerie van VWS. Het
IZO-team, een tijdelijke projectorganisatie van de Directie Langdurige Zorg, houdt per 1
januari 2016 op te bestaan.
Tijdens de startbijeenkomst op 10 september is met de goedkeuring van het plan van aanpak de
overdracht gestart en zijn afspraken gemaakt voor de over te dragen onderdelen.
Wat wordt overgedragen?
De overdracht bestaat uit drie onderdelen:
• Organisatie van het IZO Platform en beheer van het Toekomstbeeld
• IZO communicatie en bijbehorende middelen (IZO-website, Twitter, denktanks)
• Organisatie van de IZO Architectuurboard en beheer van de documentatie
Samenwerking met ketenpartijen
De rode draad van het IZO Platform is de samenwerking binnen de zorg en ondersteuning op het
gebied van informatievoorziening met volop aandacht voor de klant. Medewerkers van IZO en
Zorginstituut Nederland zijn samen aan de slag om een zorgvuldige overdracht te realiseren,
waarbij de samenwerking en het klantperspectief op continuïteit kunnen rekenen. VWS blijft
bijvoorbeeld na de overdracht deelnemen aan het platform IZO.
Eerste stappen
Een van de eerste stappen in de overdracht was het IZO Platform van 18 september, dat
gezamenlijk is georganiseerd. Het IZO-team en Zorginstituut Nederland vinden een evaluatie over
de afgelopen periode van belang. Zo kunnen ketenpartners terugblikken op wat is bereikt en
meedenken over de plannen voor de toekomst. Inmiddels is daarom ook een begin gemaakt met de
evaluatie, resultaten worden in de Platform IZO-bijeenkomst van 16 oktober besproken.

Titel: iStandaarden op Twitter
Publicatie: 2015-10-04
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/istandaarden-op-twitter
Afbeeldingen:
• https://www.istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen%20nieuwsberichten/RSSicoon.jpg
5 oktober 2015 – Met ingang van vandaag is het Twitter-account van iStandaarden actief.
Via Twitter communiceren we, direct na publicatie, de nieuwsberichten die op
www.istandaarden.nl verschijnen.
5 oktober 2015 – Met ingang van vandaag is het Twitter-account van iStandaarden actief.
Via Twitter communiceren we, direct na publicatie, de nieuwsberichten die
op www.istandaarden.nl verschijnen.
Volg ons op Twitter om snel op de hoogte te zijn van het laatste nieuws en actuele documentatie
van iWlz, iWmo en iJw.
Als eerste op de hoogte
Zorginstituut Nederland vindt het belangrijk om ketenpartijen en softwareleveranciers als eerste te
informeren over wijzigingen in iStandaarden en andere ontwikkelingen. Daarvoor hebben we
diverse overlegvormen en communicatiemiddelen.
Let op: vragen over iStandaarden via de gebruikelijke kanalen
Het Beheerteam iStandaarden zet Twitter primair in als informerend kanaal. Al uw vragen over
iStandaarden kunt u stellen via info@istandaarden.nl of bel (020) 797 89 48.

Twitter
Twitter is een aanvulling op onze reguliere communicatie. We houden u met tweets op de hoogte
van actuele ontwikkelingen in het veld van de informatievoorziening in de langdurige zorg en
ondersteuning. U kunt ons volgen via https://twitter.com/istandaarden.
RSS
Softwareleveranciers hebben ons expliciet gevraagd om een RSS-functie. Inmiddels is de
voorbereiding gestart. Ook RSS is een makkelijke manier om actualiteiten en nieuwe documenten
op de voet te volgen, zonder de website te bezoeken om te kijken of er nieuws is. Zodra u zich
kunt abonneren op onze RSS-feed, verschijnt dit icoon op de website:

Titel: Bijgewerkte versie Berichtenconverter is online
Publicatie: 2015-10-14
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bijgewerkte-versie-berichtenconverter-online
Afbeeldingen:
tober 2015 – In het tabblad Modules is de Berichtenconverter voor Wmo en Jeugdwet
geüpdatet. U kunt met ingang van vandaag de nieuwe versie van de module gebruiken.
15 oktober 2015 – In het tabblad Modules is de Berichtenconverter voor Wmo en Jeugdwet
geüpdatet. U kunt met ingang van vandaag de nieuwe versie van de module gebruiken.
De Berichtenconverter is ontworpen voor gemeenten en zorginstellingen waarvan de software nog
niet geschikt is om met de iWmo 1.0- en iJw 1.0-standaarden te werken. De Berichtenconverter
maakt het mogelijk om EI-berichten in te zien in een voor hen leesbaar formaat. Met de module
converteert u Excel- of handmatige invoer naar elektronische berichten.
Releasenotes
Net als bij vorige aanpassingen gaat het om kleine wijzigingen die de gebruiksvriendelijkheid en
werking van de module verhogen. In de releasenotes – zie het menu rechts – staat waarin deze
nieuwe release: release 1.6, afwijkt van de voorgaande. Van grote wijzigingen stellen we alle
gebruikers van de Berichtenconverter persoonlijk op de hoogte.
Toekomst Berichtenconverter: ook voor 2.0
Op 1 januari 2016 worden iWmo 2.0 en iJw 2.0 geïmplementeerd. In opdracht van de VNG
continueert Zorginstituut Nederland in 2016 de service van de Berichtenconverter, zodat
gemeenten en zorginstellingen ook bij de implementatie van de iWmo 2.0- en iJw 2.0-standaarden
ondersteund worden. Vanaf januari 2016 maakt de Berichtenconverter het mogelijk dat gebruikers
zonder geschikte software aan kunnen sluiten op de 2.0-versies, zodat ze ook voor de nieuwe
standaarden berichten kunnen maken en bekijken. Meer informatie hierover volgt.

Titel: Aanpassingen homepage iStandaarden en 'Werken met'-pagina’s
Publicatie: 2015-10-20
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/aanpassingen-homepage-istandaarden-en-werkenmet-paginas
Afbeeldingen:
/
tober 2015 –Om de zichtbaarheid en bereikbaarheid van informatie over iWlz 1.1,
Wmo 2.0 en Jw 2.0 op deze website te verbeteren, zijn de homepage en de overzichtspagina’s
van ‘Werken met’ aangepast.
/
tober
Om
2015
de zichtbaarheid
–
en bereikbaarheid van informatie over iWlz 1.1,
Wmo 2.0 en Jw 2.0 op deze website te verbeteren, zijn de homepage en de overzichtspagina’s
van ‘Werken met’ aangepast.
Sneller naar iWlz 1.1, iWmo 2.0 en iJw 2.0
Bovenaan de homepage kunt u nu vanuit elk van de drie blokken die verwijzen naar Werken met
iWlz, Werken met iWmo en Werken met iJw direct doorklikken naar de overzichtspagina over de
drie standaarden die per 1 januari 2016 geïmplementeerd worden. Zo bereikt u ook sneller de
informatiemodellen Wlz, Wmo en iJw.
1.0 maakt plaats voor 1.1/2.0
Op de achterliggende overzichtspagina’s heeft de informatie over de 1.0-versies plaatsgemaakt
voor de 1.1/2.0-versies. Uiteraard blijft de informatie over de lopende iStandaarden beschikbaar
via de overzichtspagina’s. Alleen is die nu opgenomen in de linkernavigatie. Van daaruit bereikt u
de subpagina’s over iWlz 1.0, iWmo 1.0 en iJw 1.0.
Pas uw favorieten en directe links aan
Het is aan te bevelen om uw favorieten of directe links naar de overzichtspagina’s in ‘Werken met’
aan te passen om te voorkomen dat u een foutmelding krijgt. Hebt u nog vragen, neemt u dan
contact op met het Beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl.

Titel: Menzis haalt als eerste Groene Vink voor iWlz 1.1
Publicatie: 2015-10-26
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/menzis-haalt-als-eerste-groene-vink-voor-iwlz-11
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/Taartmoment
Menzis eerste Groene Vink voor iWlz.jpg
tober 2015 – Zorgkantoor Menzis heeft als eerste partij de Groene Vink voor iWlz 1.1
behaald. Zorginstituut Nederland feliciteert Menzis met het behaalde resultaat.
27 oktober 2015 – Zorgkantoor Menzis heeft als eerste partij de Groene Vink voor iWlz 1.1
behaald. Zorginstituut Nederland feliciteert Menzis met het behaalde resultaat.
Kwaliteitsborging voor iStandaarden
De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor de iWlz-, iWmo- en iJw-berichten. Het geeft de
zekerheid dat de berichten die binnen een systeem gegenereerd worden, in orde zijn.
Ketenpartners en softwareleveranciers kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene
Vink behalen voor hun berichten.
Overzicht van deelnemers
Wekelijks werken we het overzicht van alle Groene Vink-deelnemers bij, wat inzicht geeft in
welke softwareleveranciers zich hebben aangemeld voor de Groene Vink, voor welke release of
releases en waar in het Groene Vink-traject zij zich bevinden.

Titel: Draaiboek gegevensaanlevering voor EB Zorg Thuis
Publicatie: 2015-10-27
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/draaiboek-gegevensaanlevering-voor-eb-zorg-thuis
Afbeeldingen:
tober 2015 – In het afgelopen jaar hebben zorgaanbieders voor de eigen bijdrage van
extramurale zorg deze zorg in uren of dagdelen bij het CAK aangeleverd. Met ingang van
2016 verandert dit, en is het nodig het CAK-systeem initieel te vullen.
28 oktober 2015 – In het afgelopen jaar hebben zorgaanbieders voor de eigen bijdrage van
extramurale zorg deze zorg in uren of dagdelen bij het CAK aangeleverd. Met ingang van
2016 verandert dit, en is het nodig het CAK-systeem initieel te vullen.
Daarom heeft Zorginstituut Nederland in samenwerking met het CAK een draaiboek opgesteld
voor zorgkantoren en zorgaanbieders. Dit is alleen van toepassing op het iWlz-berichtenverkeer.
Draaiboek downloaden
Het draaiboek, dat u kunt downloaden in het menu rechts, voorziet in de informatiebehoefte voor
de nieuwe aanlevering door zorgkantoren en de initiële vulling vanaf 4 januari 2016. De volledige
titel van het document luidt Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen
bijdrage zorg thuis.
Eén eigen bijdrage Wlz-zorg
Vanaf 4 januari 2016 wordt de eigen bijdrage over de extramurale Wlz-zorg opgelegd op basis van
het feit dat zorg geleverd wordt. De hoeveelheid geleverde zorg is niet meer van invloed op de
hoogte van de eigen bijdrage. Door deze wijziging bestaat onder de Wlz nog slechts één eigen
bijdrage: de intramurale eigen bijdrage (hoog en laag).
Geen ‘opgave productie’ meer
Het betekent dat zorgaanbieders geen ‘opgave productie’ meer hoeven te doen via de ZAstandaard. In plaats daarvan leveren de zorgkantoren met ingang van 4 januari 2016 gegevens over
de extramurale Wlz-zorg bij het CAK aan via de CA-berichten.
Initiële vulling
Om er zorg voor te dragen dat het CAK per 4 januari 2016 over de juiste gegevens beschikt om
vanaf dat moment voor iedereen de juiste intramurale eigen bijdrage op te leggen, is een initiële
vulling noodzakelijk. De zorgkantoren dienen hiervoor de gegevens aan te leveren. In het
draaiboek is opgenomen om welke informatie het gaat.
Meer informatie
Het CAK heeft op de website een lijst opgenomen met veelgestelde vragen van
zorgkantoormedewerkers over de nieuwe aanlevering. U kunt ook contact opnemen met het
Beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl.

Titel: 31 oktober: sluitingsdatum aanmelding Groene Vink
Publicatie: 2015-10-28
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/31-oktober-sluitingsdatum-aanmelding-groene-vink
Afbeeldingen:
29 oktober 2015 – Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders, kunnen
een Groene Vink behalen voor iWlz 1.1-, iWmo 2.0- en iJw 2.0-berichten. U kunt zich nog
aanmelden tot 1 november 2015.
29 oktober 2015 – Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders, kunnen
een Groene Vink behalen voor iWlz 1.1-, iWmo 2.0- en iJw 2.0-berichten. U kunt zich nog
aanmelden tot 1 november 2015.
Om deel te nemen vult u het aanmeldingsformulier voor die datum in, en stuurt u het
naar info@istandaarden.nl.
Tussenstand deelnemers
Het overzicht van deelnemers aan de Groene Vink laat zien dat er momenteel 43 deelnemers zijn.
Het aantal inschrijvingen voor iWlz 1.1 is 19, voor iWmo 2.0 staat de teller op 28 en voor iJw 2.0
op 22. Via het menu rechts kunt u de deelnemerslijst inzien, het aanmeldingsformulier
downloaden en de bestandseisen inzien die aan uw berichten gesteld worden. Al deze informatie
bereikt u ook via de algemene informatiepagina over de Groene Vink.
Kwaliteitsborging
De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden.
Het geeft de zekerheid dat de berichten die binnen hun softwaresysteem gegenereerd worden, in
orde zijn. Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders, kunnen bij Zorginstituut
Nederland een Groene Vink behalen voor de berichten van iWlz-, iWmo- en iJw-standaarden.
Aanmelden en planning
• Sluiting inschrijving: 31 oktober 2015
• Sluiting aanlevering iWlz-testberichten: 30 november 2015
• Aanlevering iWmo- en iJw-testberichten: loopt door tot in 2016
• Uitreiking Groene Vink: januari 2016
Neemt u deel aan de Groene Vink voor iWlz 1.1? Dan is 30 november een bindende datum. De
iWlz-berichten moeten op 1 januari 2016 volgens deze standaard uitgewisseld worden.
Neemt u deel aan de Groene Vink voor iWmo 2.0 en iJw 2.0? Dan geldt dat u testberichten tot in
het nieuwe jaar kunt aanleveren. Levert u uw berichten aan vóór 1 december 2015, en slaagt u,
dan ontvangt u een uitnodiging voor de uitreiking van de Groene Vink. We sturen u de Groene
Vink toe per post wanneer u ná 1 december aanlevert.
Uitreiking van de Groene Vink
Softwareleveranciers die de Groene Vink behaald hebben, krijgen de Groene Vink tijdens een
bijeenkomst in januari 2016 uitgereikt. De exacte datum maken we binnenkort bekend. Op deze
pagina ziet u een impressie van de uitreiking van de Groene Vink op 17 februari 2015.

Titel: Nieuwe versie standaardproductcodelijst voor Wmo en Jeugdwet
Publicatie: 2015-10-28
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuwe-versie-standaardproductcodelijst-voor-wmoen-jeugdwet
Afbeeldingen:
tober 2015 – Voor de Wmo en de Jeugdwet is de nieuwe versie van de productcodelijst
beschikbaar. De aanvullingen en wijzigingen zijn tot stand gekomen door de inbreng van
gemeenten, gecertificeerde instellingen en jeugdzorgaanbieders.
29 oktober 2015 – Voor de Wmo en de Jeugdwet is de nieuwe versie van de productcodelijst
beschikbaar. De aanvullingen en wijzigingen zijn tot stand gekomen door de inbreng van
gemeenten, gecertificeerde instellingen en jeugdzorgaanbieders.
Een van de partijen, Jeugdzorg Nederland, stelde namens de achterban een alternatieve
productindeling op. Die indeling is opgenomen als aanvulling op de standaardproductcodelijst,
waardoor het mogelijk is om de producten in het iJw-berichtenverkeer te gebruiken.
Minder onnodig werk voor gemeenten en zorgaanbieders
De aanleiding voor de nieuwe lijsten is het grote aantal verschillende productcodes uit de oude
verwijsindex. Bij zorgaanbieders veroorzaakt dat onnodig werk. Ze moeten extra mensen inzetten
voor administratie en rapportages, waardoor financiële middelen wegstromen van het primaire
zorgproces. Ook bij gemeenten leidt het grote aantal productcodes tot verwarring. Buurt- en
wijkteams die codes gebruiken om zorg toe te wijzen, zijn veel tijd kwijt aan de ontcijfering van
productcodes.
Centraal beheer van de lijsten
Een belangrijk voordeel van gestandaardiseerde productcodelijsten is dat gemeenten ze zelf niet
hoeven te beheren. De lijsten worden beheerd door Zorginstituut Nederland, en ze zijn inmiddels
opgenomen in de informatiemodellen voor Wmo en Jeugdwet. Wie werkt met de
standaardproductcodelijsten, is verzekerd van aansluiting op het juiste codegebruik in de iWmoen iJw-berichten.
Passend bij standaardisatiebeleid
De nieuwe lijsten voor Wmo en Jeugdwet zijn een product van het VNG-programma
Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD). De VNG en Zorginstituut Nederland bevelen het
werken met de standaardproductcodelijsten aan. Dit past in het beleid van gemeenten om
administratieve processen in het sociaal domein te standaardiseren.
Meer informatie
Gemeenten kunnen vragen stellen aan de regionale accountmanagers van de ISD, en ook kunt u
met vragen over de lijsten terecht bij info@istandaarden.nl. Zie ook de veelgestelde vragen over
productcodes op de VISD-website.

Titel: Kleine correcties op de specificaties van iWmo en iJw
Publicatie: 2015-11-02
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/kleine-correcties-op-de-specificaties-van-iwmo-enijw
Afbeeldingen:
vember 2015 – In de specificaties van zowel iWmo 1.0 en 2.0 als iJw 1.0 en 2.0 is een
aantal onduidelijkheden opgelost. De verbeterpunten die softwareleveranciers in de
afgelopen periode meldden, zijn nu in beide berichtstandaarden doorgevoerd.
3 november 2015 – In de specificaties van zowel iWmo 1.0 en 2.0 als iJw 1.0 en 2.0 is een
aantal onduidelijkheden opgelost. De verbeterpunten die softwareleveranciers in de
afgelopen periode meldden, zijn nu in beide berichtstandaarden doorgevoerd.
De wijzigingen hebben een beperkte impact: ze verduidelijken vooral de specificaties of helpen
potentiële problemen te voorkomen.
Gevolgen voor eigen systemen
De correcties zijn toegevoegd aan de overzichten met bevindingen. U kunt ze inzien via het menu
rechts, evenals de productcodelijsten die ten gevolge van de bevindingen gewijzigd zijn. Met de
beschrijvingen in de overzichten kunt u de gevolgen voor uw eigen systemen overzien en
beoordelen. Een deel van de bevindingen is al in detail uitgewerkt en doorgevoerd in de
informatiemodellen, een ander deel volgt op korte termijn.
Belangrijkste aanpassingen
De belangrijkste aanpassingen gaan over de declaratieberichten (WMO303 en JW303):
• De verplichting om producten die de jaargrens overschrijden wordt geschrapt. Deze
aanpassing geldt al voor de komende jaarovergang (geldt voor de 1.0- en 2.0-versies).
• Een inconsistentie in de mappingtabel wordt opgelost. De tabel geeft regels rond de
aansluiting van eenheden in toewijzing en declaratie (geldt voor 2.0-versies).
• De regels voor de vertaling van geleverde zorg naar declaratie- en factuurregels en het
bepalen van de begin- en einddatum van de producten worden opnieuw geformuleerd.
Hierbij zijn geen functionele aanpassingen voorzien. De enige uitzondering daarop is een
nieuwe regel om de manier van declareren van een ‘outputgericht product’ te bepalen, ofwel
een product waarvan het resultaat pas na afloop van de hulpperiode kan worden vastgesteld
(geldt voor 2.0-versies).
• Heruitgaven van BER (berichtspecificaties), INV (invulinstructie) en RBC (bedrijfs- en
controleregels) beschikbaar in 303- en 304-berichten van Wmo en Jeugdwet. Zie voor
informatie de website van Vektis.
De downloads in het menu rechts geven een compleet beeld van de bevindingen en bijbehorende
aanpassingen.

Titel: Vernieuwde Regionale Wachtlijstmodule Wlz
Publicatie: 2015-11-04
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/vernieuwde-regionale-wachtlijstmodule-wlz
Afbeeldingen:
vember 2015 – In opdracht van het ministerie van VWS publiceert Zorginstituut
Nederland elke maand een gedetailleerd overzicht van het aantal wachtenden op langdurige
zorg. Dat gebeurt op basis van informatie die de zorgkantoren via een speciale module
aanleveren: de Regionale Wachtlijstmodule.
5 november 2015 – In opdracht van het ministerie van VWS publiceert Zorginstituut
Nederland elke maand een gedetailleerd overzicht van het aantal wachtenden op langdurige
zorg. Dat gebeurt op basis van informatie die de zorgkantoren via een speciale module
aanleveren: de Regionale Wachtlijstmodule. Deze module, die alleen bedoeld is voor
zorgkantoren, is vernieuwd.
De zorgkantoren registreren de gegevens regionaal, het Zorginstituut verwerkt ze tot een landelijk
beeld. De Regionale Wachtlijstmodule fungeert daarbij als doorgeefluik van de informatie. Met
ingang van vandaag uploaden zorgkantoren hun AW317-bestanden in de vernieuwde Regionale
Wachtlijstmodule die nu ook is ondergebracht op istandaarden.nl. De module is bereikbaar via het
tabblad Modules.
Alléén voor zorgkantoren
De Regionale Wachtlijstmodule is enkel en alleen bedoeld voor zorgkantoormedewerkers. De
module verwerkt aangeboden AW317-bestanden tot regionale wachtlijstbestanden. Om de
Regionale Wachtlijstmodule te gebruiken hoeven zij geen software te installeren.
Na de automatische verwerking van de bestanden worden voor elk bestand regionale
wachtlijstcijfers samengesteld. Zorgkantoormedewerkers kunnen die bestanden via de module
goedkeuren of afkeuren. Zorginstituut Nederland vertaalt de goedgekeurde regionale cijfers
handmatig in een landelijk overzicht van het aantal wachtenden op langdurige zorg.
Wat is nieuw?
Behalve dat de locatie van de module nieuw is, is de module zelf op een aantal punten bijgewerkt:
• de manier van goedkeuring van de regionale wachtlijst is gewijzigd
• het detailbestand dat wordt teruggekoppeld is vernieuwd
• er wordt een onderscheid gemaakt in ‘actief wachtenden zonder enige vorm van zorg’ en
‘actief wachtenden overig’
• de module verwerkt nu XML-bestanden i.p.v. EI-bestanden
• de module heeft een plek gekregen op de overzichtspagina Modules
Wachtlijsten
Op de pagina Wachtlijstinformatie vindt u de recentste wachtlijsten en kunt u meer informatie
vinden over de manier waarop de wachtlijsten tot stand komen. Zie ook onze veelgestelde vragen
over wachtlijstinformatie.

Titel: Evaluatie Platform IZO: Vooral doorgaan!
Publicatie: 2015-11-09
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/evaluatie-platform-izo-vooral-doorgaan
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/Evaluatie Platform
IZO - icoon.jpg
10 november 2015 – De overdracht Zorginstituut Nederland vanaf januari 2016 was
aanleiding voor een uitgebreide evaluatie van het Platform IZO. Wat is hier uitgekomen?
10 november 2015 – De overdracht Zorginstituut Nederland vanaf januari 2016 was
aanleiding voor een uitgebreide evaluatie van het Platform IZO. Wat is hier uitgekomen?
Sinds 2012 komen diverse organisaties uit de zorgsector maandelijks bij elkaar in het Platform
IZO om te bespreken wat er speelt binnen de informatievoorziening zorg en ondersteuning.
Betrokken partijen stemmen met elkaar af, ondernemen actie of starten een initiatief waar nodig.
Dit zorgt voor samenhang in verschillende trajecten en besluitvorming en een netwerk van
betrokken mensen. De afgelopen jaren passeerden diverse onderwerpen de revue: denk aan de
decentralisatie van de zorg, wensen van de klant, oplossingsrichtingen op basis van het
gezamenlijke Toekomstbeeld en knelpunten en kansen in de gegevensuitwisseling.
De overdracht van het platform naar Zorginstituut Nederland vanaf januari 2016 was aanleiding
voor een uitgebreide evaluatie. Staan de juiste onderwerpen op de agenda? Hoe effectief is het
platform eigenlijk? Wat geven we mee aan het Zorginstituut voor de toekomst? Afgelopen
september zijn gesprekken gevoerd met vrijwel alle platformleden om te horen hoe zij hierover
dachten.
Brede benadering
Opvallend was de overeenstemming over de waardering voor de brede benadering van de inhoud
van het platform, dit gaf ruimte voor verdieping. De onderwerpen waren altijd actueel, zonder
direct prioriteit te hebben. Dit was echter wel anders in 2014, met de decentralisaties in aantocht,
onder de noemer i-HLZ. In het platform ligt geen beslissingsbevoegdheid, maar tijdelijk werd het
platform een soort voorportaal voor de stuurgroep i-HLZ. Dit is meteen een aandachtspunt: het is
een mooi platform waar open en vertrouwelijk met elkaar gesproken wordt, maar het platform
heeft geen mandaat. De waarde van het platform rechtvaardigt een vervolg, maar houdt daarbij
oog voor de positionering en de verbinding met andere gremia. Over sommige onderwerpen is wel
degelijk besluitvorming nodig!
Warm hart
Verdere conclusies waren dat de kwaliteit van de inhoud hoog is, en dat meer ruimte voor
discussie en reflectie nodig blijft. De leden dragen het platform een warm hart toe, in een aantal
gevallen wordt echt uitgekeken naar die vrijdagen. Uiteindelijk heeft het platform geleid tot een
toename van de aandacht voor informatievoorziening, maar ook tot concrete oplossingen en
resultaten. Hoewel de klant niet letterlijk aan tafel zit, is aandacht voor het klantperspectief iets
wat de platformleden heel erg belangrijk vinden. Het is ook een verbindende factor, een
gemeenschappelijk belang.

Toekomst
Voor de toekomst zien de leden van het platform graag dat het Toekomstbeeld IZO 2020 als
leidend kompas voor de agenda van het platform wordt gebruikt. Daarbij vinden ze het belangrijk
dat het platform een eigen agenda blijft behouden die onafhankelijk is van alle organisaties.
Verder is de aanwezigheid en blijvende betrokkenheid van VWS onontbeerlijk voor de status en
impact van Platform IZO.
Vanaf januari wordt het platform IZO voorbereid en georganiseerd door Zorginstituut Nederland.
VWS blijft deelnemen aan het platform. De informatie van de website www.platform-izo.nl wordt
geïntegreerd in de informatievoorziening die door Zorginstituut wordt verzorgd.

Titel: Migratiedocument bij overgang naar iWlz versie 1.1
Publicatie: 2015-11-11
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/migratiedocument-bij-overgang-naar-iwlz-versie-11
Afbeeldingen:
vember 2015 – Per 1 januari 2016 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 1.1
geïmplementeerd. Deze release vervangt iWlz 1.0, waarmee de keten vanaf 1 januari 2015
werkt. Het landelijk draaiboek beschrijft welke acties ketenpartijen moeten ondernemen om
de migratie van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 voorspoedig te laten verlopen.
12 november 2015 – Per 1 januari 2016 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 1.1
geïmplementeerd. Deze release vervangt iWlz 1.0, waarmee de keten vanaf 1 januari 2015
werkt. Het landelijk draaiboek beschrijft welke acties ketenpartijen moeten ondernemen om
de migratie van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 voorspoedig te laten verlopen.
Net als de voorgaande versie ondersteunt de nieuwe berichtenstandaard de uitvoering van de Wlz.
Voor alle ketenpartijen
Bij de landelijke migratie van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 gaat het om de uitfasering van de regionale
en de bovenregionale berichtenstroom. Dat raakt alle ketenpartijen. De migratie start op 30
december 2015 12.00 uur en moet zijn afgerond op 1 januari 2016 om 7.00 uur.
Migratiedocument
De landelijke migratie van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 vindt plaats onder regie van Zorginstituut
Nederland. Daarom heeft het instituut een draaiboek opgesteld. Het is een praktisch document dat
alle ketenpartijen helpt om de 1.0-berichten uit te faseren en om vanaf 1 januari 2016 te kunnen
starten met 1.1-berichten. Vanaf 1 januari 2016 worden geen berichten in 1.0-formaat meer
verstuurd.
In drie fasen van 1.0 naar 1.1
De overgang naar de nieuwe berichtenstandaard is in fasen opgedeeld:
• Afsluiting De gecontroleerde beëindiging van het iWlz 1.0-berichtenverkeer.
• Transitie De aanpassing van productiesystemen van ketenpartners aan iWlz 1.1,
bijvoorbeeld met een software-upgrade. Gedurende deze periode is geen iWlzberichtenverkeer mogelijk.
Na de migratie:
• Ingebruikname en nazorg De fase begint zodra de berichtenuitwisseling volgens iWlz 1.1
van start gegaan is.
Vanaf 1 januari 2016 7.00 uur mogen alleen iWlz 1.1-berichten verstuurd worden. Omdat dit
een feestdag is en een weekend direct volgt, start het berichtenverkeer op maandag 4 januari
2016.
Vragen over de migratie
Kunt u als actiehouder sommige migratiestappen niet succesvol afronden binnen de termijn in het
document? Meld dat dan direct via info@istandaarden.nl.

Titel: Verwijsindex bevroren per 1 januari 2016
Publicatie: 2015-11-19
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/verwijsindex-bevroren-1-januari-2016
Afbeeldingen:
20 november 2015 – Met ingang van 1 januari 2016 wordt de Verwijsindex Productcodes
Wmo en Jeugdwet bevroren. Vanaf dat moment kunnen gemeenten geen wijzigingen meer
doorvoeren in de overzichten met gemeentespecifieke productcodes.
20 november 2015 – Met ingang van 1 januari 2016 wordt de Verwijsindex Productcodes
Wmo en Jeugdwet bevroren. Vanaf dat moment kunnen gemeenten geen wijzigingen meer
doorvoeren in de overzichten met gemeentespecifieke productcodes.
De Verwijsindex, die u bereikt via het tabblad Modules, geeft een overzicht van de specifieke
productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling binnen de keten.
Met de komst van de onlangs gepubliceerde, vernieuwde standaardproductcodelijsten is de
verwachting dat specifieke productcodes per gemeente sterk zullen afnemen.
Mutaties doorvoeren
Gemeenten die een zo actueel mogelijk beeld willen geven van de door hun gebruikte
productcodes, hebben tot 1 januari 2016 de mogelijkheid om mutaties door te voeren. Na die
datum is het niet meer mogelijk om aanpassingen te doen in de Verwijsindex.
Codes raadplegen
Gemeenten en zorgaanbieders kunnen vanaf 1 januari aanstaande de gegevens nog wel raadplegen
om bijvoorbeeld specifieke productcodes die voor meerdere jaren zijn afgesproken in te kunnen
zien. De nieuwe standaardproductcodelijsten worden beheerd door Zorginstituut Nederland en zijn
opgenomen in de informatiemodellen voor Wmo en Jeugdwet. Wie werkt met de
standaardproductcodelijsten, is verzekerd van aansluiting op het juiste codegebruik in de iWmoen iJw-berichten.
Meer informatie
In het nieuwsbericht van 29 oktober 2015, Nieuwe versie standaardproductcodelijst voor Wmo en
Jeugdwet leest u de achtergrond van de standaardproductcodelijsten.

Titel: De Conversiemodule voor Wlz is beschikbaar
Publicatie: 2015-11-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/de-conversiemodule-voor-wlz-beschikbaar
Afbeeldingen:
ember 2015 – De Conversiemodule voor Wlz is beschikbaar. Het is een tijdelijke
module die gebruikers in staat stelt om iWlz 1.0-bestanden te converteren naar iWlz 1.1bestanden, en andersom.
1 december 2015 – De Conversiemodule voor Wlz is beschikbaar. Het is een tijdelijke
module die gebruikers in staat stelt om iWlz 1.0-bestanden te converteren naar iWlz 1.1bestanden, en andersom.
U bereikt de Conversiemodule via het tabblad Modules.
De Conversiemodule voor Wlz ondersteunt deze conversies:
• AW33 van iWlz1.1 naar iWlz1.0
• AW35 van iWlz1.0 naar iWlz1.1
• AW39 van iWlz1.0 naar iWlz1.1
Daarnaast biedt de module de mogelijkheid om retourbestanden aan te maken en in te zien:
• AW34 iWlz1.0 en iWlz1.1
• AW36 iWlz1.1
• AW310 iWlz1.1
De Conversiemodule voor Wlz is zonder inlog te gebruiken. De module blijft tot 1 april 2016
online staan.
Meer informatie
In het nieuwsbericht van 12 november leest u meer over de achtergrond van de migratie van iWlz
1.0 naar iWlz 1.1. Daar kunt u ook het landelijk draaiboek inzien dat ingaat op de acties voor
ketenpartijen om de migratie voorspoedig te laten verlopen.

Titel: Berichtenconverter voor iWmo en iJw 2.0 vanaf januari beschikbaar
Publicatie: 2015-12-02
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/berichtenconverter-voor-iwmo-en-ijw-20-vanafjanuari-beschikbaar
Afbeeldingen:
ember 2015 – De functionaliteit van de Berichtenconverter blijft ook in 2016 tot uw
beschikking. De nieuwe Berichtenconverter is aangepast naar de 2.0-versies van iWmo en
iJw.
3 december 2015 – De functionaliteit van de Berichtenconverter blijft ook in 2016 tot uw
beschikking. De nieuwe Berichtenconverter is aangepast naar de 2.0-versies van iWmo en
iJw.
U vindt de Berichtenconverter via het tabblad Modules.
Berichtenconverter in 2016
Via de Servicedesk ontvangen wij diverse vragen over het voortbestaan van de Berichtenconverter.
Het is zo dat u ook in 2016 Wmo- en Jeugdwetberichten kunt blijven converteren via de
Berichtenconverter.
Ook facturatieberichten en 315-berichten
In het nieuwe jaar ondersteunt de Berichtenconverter naast het aanmaken van de
declaratieberichten (WMO303-D en JW303-D) ook de nieuwe facturatieberichten (WMO303-F
en JW303-F). De 315-berichten worden ook door de Berichtenconverter ondersteund.
Naast elkaar te gebruiken
Vanaf woensdag 16 december is de Berichtenconverter 2.0 beschikbaar voor uw voorbereidende
testwerkzaamheden van deze berichten. In de overgangsperiode kunt u de oude versie (1.7 of
ouder) en de nieuwe versie (2.0) van de Berichtenconverter tegelijkertijd op één computer
installeren en gebruiken. U vindt de Berichtenconverter op de overzichtspagina modules, via het
menu rechts.

Titel: Samenvatting Toekomstbeeld IZO 2020
Publicatie: 2015-12-08
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/samenvatting-toekomstbeeld-izo-2020
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/Toekomstbeeld
overzichtskaart.jpg
ember 2015 – Voor iedereen die is geïnteresseerd in de visie en hoofdlijnen van het
Toekomstbeeld IZO 2020 is er nu een samenvatting waarin de perspectieven van de klant, de
zorgadministratie en de gegevenshuishouding laagdrempelig worden toegelicht.
ember 2015 – Voor iedereen die is geïnteresseerd in de visie en hoofdlijnen van het
Toekomstbeeld IZO 2020 is er nu een samenvatting waarin de perspectieven van de klant, de
zorgadministratie en de gegevenshuishouding laagdrempelig worden toegelicht.

Het Toekomstbeeld IZO 2020 is een stip op de horizon zoals de informatievoorziening in 2020
zou moeten zijn, als verbindende factor tussen klanten, zorgverleners en instanties. Verschillende
organisaties hebben bijgedragen aan het toekomstbeeld. Op basis van het document worden zowel
binnen als buiten VWS discussies gevoerd en kunnen plannen worden gemaakt voor de toekomst.
Meer informatie
Onder 'Meer informatie' vindt u de samenvatting, de volledige versie en een infographic van het
Toekomstbeeld IZO 2020.

Titel: IZO-publicatie: ervaringen en inzichten 2012-2015
Publicatie: 2015-12-10
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/izo-publicatie-ervaringen-en-inzichten-2012-2015
Afbeeldingen:
ember 2015 – Het IZO-team is aan het afronden en houdt per 1 januari 2016 op te
bestaan. In deze laatste weken is de uitgave ‘IZO Ervaringen en inzichten 2012-2015’
verschenen. U kunt deze publicatie inzien via het menu rechts.
11 december 2015 – Het IZO-team is aan het afronden en houdt per 1 januari 2016 op te
bestaan. In deze laatste weken is de uitgave ‘IZO Ervaringen en inzichten 2012-2015’
verschenen. U kunt deze publicatie inzien via het menu rechts.
Het boekje bevat de geleerde lessen en aanpak van vier jaar IZO en blikt terug op de belangrijkste
projecten en momenten. Vrijdag 11 december wordt de uitgave aangeboden aan Platform IZO, dat
voor de laatste maal bijeen is onder voorzitterschap van Elke Buis van het ministerie van VWS.
Dezelfde dag vindt een evaluatie plaats met (ex-)IZO-teamleden. Daarbij staat de vraag centraal:
welke adviezen en tips wil Platform IZO aan de Directie Langdurige Zorg van VWS en aan
Zorginstituut Nederland meegeven voor het komende jaar?
Samenwerking
De afgelopen jaren is een geweldige samenwerking tot stand gekomen. Meest tastbaar en zichtbaar
zijn de websites Regelhulp.nl en Hoeverandertmijnzorg.nl. Wat meer op de achtergrond:
visievorming, pilots en de eerste stappen op weg naar meer standaardisatie van
gegevensuitwisseling. Gelukkig zijn en worden veel van de resultaten overgedragen aan
organisaties waarmee nauw is samengewerkt. Denk met name aan CAK en het zorginstituut En als
het om het Toekomstbeeld 2020 gaat, zijn het onder andere ZN en KING die vooroplopen om het
vervolg invulling te geven. De Directie Langdurige Zorg legt de focus meer bij de Wlz. Op het
terrein van informatievoorziening zal een nulmeting-iWlz worden uitgevoerd om te komen tot
heldere ambities en doelstellingen.
Platform IZO-site nog tot 1 januari
De website www.platform-izo.nl is nog tot 1 januari in de lucht. Daarna is informatie beschikbaar
op deze website. De komende weken verschijnen op www.platform-izo.nl nog berichten met
informatie over afgeronde resultaten en de laatste ontwikkelingen.

Titel: Bereikbaarheid tijdens de feestdagen
Publicatie: 2015-12-13
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-tijdens-de-feestdagen
Afbeeldingen:
ember 2015 – In de laatste weken van het jaar gelden andere openingstijden van
Zorginstituut Nederland en de Servicedesk iStandaarden op vrijdag 25 december en 1
januari.
ember 2015 – In de laatste weken van het jaar gelden andere openingstijden van
Zorginstituut Nederland en de Servicedesk iStandaarden op vrijdag 25 december en 1
januari.
In de kerstvakantie, week 52 en 53, hanteren Zorginstituut Nederland en de servicedesk
iStandaarden op werkdagen de reguliere openingstijden, behalve op eerste kerstdag en op
nieuwjaarsdag.
Vrijdag 25 december 2015
Zorginstituut Nederland en de servicedesk iStandaarden zijn de gehele dag gesloten.
Vrijdag 1 januari 2016
Zorginstituut Nederland en de servicedesk iStandaarden zijn de gehele dag gesloten.
In de beide weken van de kerstvakantie kunt u ons dus van maandag tot en met donderdag
bereiken zoals u gewend bent.

Titel: Bevindingenoverzicht iWmo 2.0 en iJw 2.0
Publicatie: 2015-12-15
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bevindingenoverzicht-iwmo-20-en-ijw-20
Afbeeldingen:
ember 2015 – Voor iWmo 2.0 en iJw 2.0 hebben Zorginstituut Nederland en Vektis de
bevindingenoverzichten bijgewerkt.
16 december 2015 – Voor iWmo 2.0 en iJw 2.0 hebben Zorginstituut Nederland en Vektis de
bevindingenoverzichten bijgewerkt.
In de nieuwe documenten staat overzichtelijk welke issues al zijn doorgevoerd en welke op de
planning staan voor later in december (week 51 en 52). De technische berichtspecificaties blijven
ongewijzigd, de bevindingen zijn vooral van verduidelijkende aard. Ze worden ook opgenomen in
het Informatiemodel iWmo en het Informatiemodel iJw.
Bijgewerkte informatiemodellen
Vóór 1 januari 2016 worden de nieuwe informatiemodellen en het bijgewerkte Referentiemodel
gepubliceerd. De nieuwe versies van de informatiemodellen zijn uitgebreid met casuïstiek en links
naar het Referentiemodel. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om domeinoverstijgende
regels en elementen te herkennen, bijvoorbeeld van berichten.
Highlights van wijzigingen informatiemodel Vektis iWmo en iJw
• Rubriek indicatie debet/credit aan logische sleutel toegevoegd
• De beschrijving debet/credit in het STB is aangepast
• De invulvoorbeelden in tabel 3-2 van het INV zijn aangepast.

Titel: Nieuws over het berichtenverkeer rond de jaarwisseling
Publicatie: 2015-12-16
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuws-over-het-berichtenverkeer-rond-dejaarwisseling
Afbeeldingen:
17 december 2015 – Vanwege de overgang naar iWmo en iJw2.0 en iWlz 1.1 is rond de
jaarwisseling van alle drie de iStandaarden geen berichtenverkeer mogelijk. Dit bericht
geeft een volledig overzicht van de gang van zaken voor iWmo en iJw, en voor iWlz.
17 december 2015 – Vanwege de overgang naar iWmo en iJw 2.0 en iWlz 1.1 is rond de
jaarwisseling van alle drie de iStandaarden geen berichtenverkeer mogelijk. Dit bericht
geeft een volledig overzicht van de gang van zaken voor iWmo en iJw, en voor iWlz.

iWmo en iJw
Voor Wmo- en Jw-berichten gaan het GGK en het knooppunt van VECOZO op donderdag 31
december 2015 om 8.00 uur dicht. Op maandag 4 januari 2016 wordt het Wmo- en Jwberichtenverkeer om 9.00 uur weer opgestart.
Maak afspraken wanneer u stopt en weer opstart
Berichten die tussen 31 december en 4 januari worden verstuurd, komen niet aan. Spreek daarom
met zorgaanbieders of gemeenten af op welk moment u stopt met de uitwisseling van berichten.
Spreek ook af wanneer u in het nieuwe jaar de uitwisseling weer opstart.
Webportaal leegmaken
Hebt u nog berichten in het webportaal staan? Zorg dat het webportaal op 31 december leeg is.
Berichten die op deze dag nog in het webportaal van het GGK of VECOZO staan, worden
namelijk niet automatisch geconverteerd van 1.0 naar 2.0.
Met ingang van 4 januari 2016 gelden iWmo en iJw 2.0
Met ingang van maandag 4 januari 2016 kunt u uitsluitend Wmo- en Jeugdwetberichten in versie
2.0 uitwisselen. Is uw software nog niet gereed voor versie 2.0? Dan kunt u voor de omzetting van
berichten tijdelijk conversiediensten gebruiken. Alle ketenpartijen binnen het Wmo- en
Jeugdwetberichtenverkeer moeten per 1 april 2016 zijn overgestapt op iWmo en iJw 2.0.
Conversiediensten
Zowel het Inlichtingenbureau, VECOZO als Zorginstituut Nederland stellen een conversiedienst
beschikbaar:
• Conversiedienst van het Inlichtingenbureau voor gemeenten
• Conversieservice van VECOZO voor zorgaanbieders
• De Berichtenconverter van Zorginstituut Nederland voor zorgaanbieders en gemeenten (via
tabblad Modules)
Wilt u de conversiediensten met elkaar vergelijken? Kijk op de website van VECOZO.
Ondersteuning rond de jaarwisseling
De Servicedesk van het Inlichtingenbureau (voor gemeenten) en de afdeling Support &
Administratie van VECOZO (voor zorgaanbieders) zijn op donderdag 31 december tot 16.00 uur
bereikbaar. Vanwege nieuwjaarsdag – vrijdag 1 januari 2016 – en het weekend, zijn het
Inlichtingenbureau en VECOZO op maandag 4 januari 2016 weer bereikbaar voor ondersteuning.

iWlz
Per 1 januari 2016 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz versie 1.1 geïmplementeerd. Deze
versie vervangt de iWlz versie 1.0 die vanaf 1 januari 2015 in gebruik is genomen.
Landelijk Draaiboek Migratie iWlz
Voor de overgang naar iWlz bestaat het Landelijk Draaiboek Migratie iWlz. Het document
beschrijft de stappen die ketenpartijen moeten nemen tijdens de landelijke migratie van iWlz 1.0
naar iWlz 1.1. De migratie start op 30 december 2015 12.00 uur en moet zijn afgerond op 1
januari 2016 om 7.00 uur.

Titel: Standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet aangevuld, en CBS-vertaling
Publicatie: 2015-12-16
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/standaardproductcodelijsten-wmo-en-jeugdwetaangevuld-en-cbs-vertaling
Afbeeldingen:
ember 2015 – De standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet zijn aangevuld. Ze
bieden nu een totaaloverzicht van alle geldende landelijke codes.
17 december 2015 – De standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet zijn aangevuld. Ze
bieden nu een totaaloverzicht van alle geldende landelijke codes.
De enige inhoudelijke wijziging is de aanvulling van nieuwe ZG-codes in de Wmo.
Codes uit 2015
Landelijke productcodes die u in 2015 gebruikte, blijven geldig. Ze zijn toegevoegd aan de
oorspronkelijke standaardproductcodelijsten die op 29 oktober zijn gepubliceerd. De lijsten in het
menu rechts zijn de bijgewerkte en recentste versies.
Ook codes die gemeenten zelf hebben opgesteld en die nog van toepassing zijn op lopende
contracten blijven gewoon geldig. U kunt ze inzien in de Verwijsindex, die per 1 januari 2016
bevroren wordt. Meer daarover leest u in het nieuwsbericht van 20 november.
Aanvulling met CBS-dimensies
Daarnaast zijn de productcodevertaaltabellen voor Wmo en Jeugdwet verschenen. Daarmee
kunnen bijvoorbeeld aanbieders van zorg en ondersteuning in de Jeugdwet zien hoe de
productcodes zich verhouden tot de CBS-dimensies. De tabellen zijn een hulpmiddel bij de
aanlevering van gegevens aan het CBS, om jeugdbeleidsinformatie samen te stellen. De
productcodevertaaltabellen zijn beschikbaar in zowel Excel als pdf, via de informatiemodellen
Wmo en Jeugdwet en via het menu rechts.

Titel: Veelgestelde vragen iStandaarden overgang 2015-2016
Publicatie: 2015-12-16
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/veelgestelde-vragen-istandaardenovergang-2015-2016
Afbeeldingen:
ember 2015 – Bij de Servicedesk van iStandaarden komen in deze periode regelmatig
dezelfde vragen binnen over het werken met iStandaarden in de overgangsperiode naar
2016.
17 december 2015 – Bij de Servicedesk van iStandaarden komen in deze periode regelmatig
dezelfde vragen binnen over het werken met iStandaarden in de overgangsperiode naar
2016.
Die vragen hebben we vandaag toegevoegd aan de rubriek ‘Veelgestelde vragen’.
In de rubriek Veelgestelde vragen bundelt het Beheerteam iStandaarden de vragen en antwoorden
over verschillende onderwerpen en modules. We hebben de rubriek aangevuld met vragen over
iWlz, iWmo en iJw die in de periode naar de overgang regelmatig bij de Servicedesk
binnenkomen.
U vindt de vragen in de rubriek Veelgestelde vragen, onder ‘iStandaarden overgang 2015-2016’.
De vraag- en antwoordset bevat algemene vragen over declaratieberichten (Vektis) en
iStandaarden, en meer specifieke vragen over de overgang naar de nieuwe versies.

Titel: Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet buiten werking in 2016
Publicatie: 2015-12-17
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/verwijsindex-productcodes-wmo-en-jeugdwetbuiten-werking-2016
Afbeeldingen:
ember 2015 – Ter aanvulling op eerdere berichtgeving rondom de bevriezing van de
Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet, willen we benadrukken dat de Verwijsindex
alléén relevant is voor codes die in 2015 geldig waren.
ember 2015 – Ter aanvulling op eerdere berichtgeving rondom de bevriezing van de
Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet, willen we benadrukken dat de Verwijsindex
alléén relevant is voor codes die in 2015 geldig waren.
Productcategorieën en productcodes die onder afspraken voor 2016 vallen, moeten tussen
gemeenten en zorgaanbieders op een andere manier gecommuniceerd worden.
Alleen 2015-codes toevoegen
We merken dat diverse gemeenten in de aanloop naar 2016 productcodes willen toevoegen aan de
Verwijsindex. Dit als reactie op het nieuwsbericht, waarin het geven van een zo actueel mogelijk
beeld van specifieke productcodes meer nadruk krijgt dan beoogd. De Verwijsindex is alleen
relevant voor productcodes die in 2015 zijn afgesproken, gebaseerd op de productcategorieën
en -codes zoals in 2015 in gebruik waren.
Specifieke productcodes
Met de komst van de vernieuwde standaardproductcodelijsten is de verwachting dat specifieke
productcodes per gemeente sterk zullen afnemen. Als gemeenten aanvullende, specifieke
productcodes blijven hanteren, dan moeten gemeenten dit zelf met zorgaanbieders communiceren.
Een centrale functionaliteit, zoals de Verwijsindex, is hiervoor in 2016 niet beschikbaar.

Titel: Berichtenconverter 2016 voor Wmo en Jeugdwet online
Publicatie: 2015-12-18
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/berichtenconverter-2016-voor-wmo-en-jeugdwetonline
Afbeeldingen:
19 december 2015 – Met de Berichtenconverter 2016 kunnen gemeenten en zorginstellingen
wiens software op 1 januari 2016 nog ongeschikt is voor het gebruik van iWmo en iJw 2.0 al
wél Wmo- en Jw-berichten genereren.
19 december 2015 – Met de Berichtenconverter 2016 kunnen gemeenten en zorginstellingen
wiens software op 1 januari 2016 nog ongeschikt is voor het gebruik van iWmo en iJw 2.0 al
wél Wmo- en Jw-berichten genereren.
Daarnaast blijft de Berichtenconverter 2015 beschikbaar. Beide versies zijn onder de noemer
Berichtenconverter ondergebracht in het tabblad Modules.
Berichtenconverter 2016
Is uw software op 1 januari 2016 nog niet geschikt voor het gebruik van iWmo 2.0 en iJw 2.0, dan
kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van de Berichtenconverter 2016. Het is een tijdelijk
hulpmiddel dat input – uit Excel of handmatig ingebracht – naar een bericht converteert.
Daarnaast kunt u ontvangen berichten inzien in een voor u leesbaar formaat.
Wat doet de Berichtenconverter 2016?
De belangrijkste functionaliteiten van de Berichtenconverter 2016 zijn berichten maken en
berichten inlezen. Op basis van de informatie die u invoert, genereert de Berichtenconverter
valide berichten. De Berichtenconverter 2016 ondersteunt in totaal twaalf berichtspecificaties:
iWmo-berichten
WMO301: Toewijzing Wmo-ondersteuning
WMO303: Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning (Excel-invoer)
WMO304: Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Retour
WMO305: Start Wmo-ondersteuning
WMO307: Stop Wmo-ondersteuning
WMO315: Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning
iJw-berichten
JW301: Toewijzing Jeugdhulp
JW303: Declaratie/factuur Jeugdhulp (Excel-invoer)
JW304: Declaratie/factuur Jeugdhulp Retour
JW305: Start Jeugdhulp
JW307: Stop Jeugdhulp
JW315: Verzoek om toewijzing Jeugdhulp
Berichtenconverter 2015 en 2016 naast elkaar gebruiken
U kunt de Berichtenconverter 2016 en de Berichtenconverter 2015 beide installeren op dezelfde
computer en los van elkaar gebruiken. De Berichtenconverter 2016 is vanaf vandaag beschikbaar
en ondersteunt iWmo 2.0 en iJw 2.0. De Berichtenconverter 2015 ondersteunt iWmo 1.0 en iJw
1.0 en blijft online in kalenderjaar 2016.
Meer informatie
In het menu rechts vindt u de link naar de pagina waar u zowel de Berichtenconverter 2015 als de
Berichtenconverter 2016 kunt vinden. Ondersteunende documenten zoals de handleiding en
invulinstructies vindt u ook op die pagina.

Titel: Andere Aandacht: verbeter communicatie met cliënt
Publicatie: 2015-12-21
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/andere-aandacht-verbeter-communicatie-met-client
Afbeeldingen:
22 december 2015 – Het rapport Andere Aandacht beschrijft ervaringen van cliënten met
communicatie in de zorg en het sociaal domein en geeft handvaten voor professionals voor
het verbeteren van de communicatie met cliënten.
22 december 2015 – Het rapport Andere Aandacht beschrijft ervaringen van cliënten met
communicatie in de zorg en het sociaal domein en geeft handvaten voor professionals voor
het verbeteren van de communicatie met cliënten.
Organisaties en professionals geven steeds meer aandacht aan de communicatie met cliënten. Om
de kwaliteit te verbeteren organiseren zij bijvoorbeeld schrijftrainingen en gesprekstrainingen, en
worden richtlijnen opgesteld. Dat helpt om de communicatie eenvoudiger, vriendelijker en
effectiever te maken. Toch geven cliënten regelmatig aan dat communicatie nog een knelpunt is.
Vandaar het rapport Andere Aandacht van het IZO-team.
Het rapport is bedoeld als een (inspiratie)bron voor workshops of handreikingen voor specifieke
groepen professionals in de zorg en ondersteuning. Andere Aandacht is nadrukkelijk geen
communicatieprotocol, maar wil bespreekbaar maken dat cliënten het contact soms heel anders
ervaren dan hoe professionals het bedoelen.
De basis voor dit rapport zijn gesprekken met cliënten over communicatie en contact, gevoerd
tussen 2013 en 2015 door de auteur van dit rapport. De ervaringen en inzichten van cliënten zijn
in een maatschappelijke context geplaatst en worden verklaard vanuit kennis uit de sociaalcognitieve wetenschappen over communicatie.

Titel: Veelgestelde vragen over de overdracht van IZO-activiteiten per 1 januari
Publicatie: 2015-12-22
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/veelgestelde-vragen-over-de-overdracht-van-izoactiviteiten-1-januari
Afbeeldingen:
23 december 2015 – In deze laatste dagen van het jaar komt de overdracht van Platform
IZO en de Architectuurboard aan Zorginstituut Nederland snel dichterbij. De laatste
bijeenkomsten van Platform IZO en de Architectuurboard georganiseerd door VWS hebben
inmiddels plaatsgevonden.
23 december 2015 – In deze laatste dagen van het jaar komt de overdracht van Platform
IZO en de Architectuurboard aan Zorginstituut Nederland snel dichterbij. De laatste
bijeenkomsten van Platform IZO en de Architectuurboard georganiseerd door VWS hebben
inmiddels plaatsgevonden.
In januari 2016 neemt Zorginstituut Nederland het stokje over.
Wat verandert en wat blijft hetzelfde?
Bij een overdracht blijven veel zaken hetzelfde, maar er verandert ook het een en ander. Zo gaat de
website www.platform-izo.nl per 4 januari 2016 op in www.istandaarden.nl. De samenstelling van
Platform IZO en de Architectuurboard blijft hetzelfde en de focus blijven hetzelfde. Ook de
frequentie van overleggen zoals Denktanks blijft zoals het was.
Meer informatie
Veranderingen roepen vragen op. Daarom hebben we een lijst met veelgestelde vragen
samengesteld over het hoe, waarom, wie en wat van de overdracht van Platform IZO aan
Zorginstituut Nederland.

Titel: Groen licht voor iWmo en iJw 2.0
Publicatie: 2015-12-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/groen-licht-voor-iwmo-en-ijw-20
Afbeeldingen:
ember 2015 – Op het portaal Knooppuntdiensten van het Inlichtingenbureau en het
knooppunt van VECOZO vindt met ingang van maandag 4 januari 2016 de overstap plaats
naar de 2.0-versies van de iStandaarden iWmo en iJw.
31 december 2015 – Op het portaal Knooppuntdiensten van het Inlichtingenbureau en het
knooppunt van VECOZO vindt met ingang van maandag 4 januari 2016 de overstap plaats
naar de 2.0-versies van de iStandaarden iWmo en iJw.
Zorgaanbieders en gemeenten kunnen die dag vanaf 9.00 uur weer beginnen met de uitwisseling
van berichten. Dan zijn ook de servicedesks van het Inlichtingenbureau (voor gemeenten) en
VECOZO (voor zorgaanbieders) voor ondersteuning bereikbaar. De servicedesks zijn gesloten
vanwege nieuwjaarsdag en het weekend van 2 en 3 januari.
Flexibeler en met twee nieuwe berichtensets
De nieuwe informatiestandaarden waarbinnen berichten worden uitgewisseld, zijn technisch en
functioneel een verbeterde versie van iWmo en iJw 1.0. Bovendien zijn iWmo en iJw 2.0
aangepast aan de nieuwe taken die gemeenten en zorgaanbieders hebben binnen het sociaal
domein.
Uitvoeringsvarianten
iWmo en iJw 2.0 kennen een grote flexibiliteit, die gericht is op de drie uitvoeringsvarianten:
inspanningsgericht, outputgericht en taakgericht. Daarmee sluiten de standaarden beter aan bij de
gewenste sturingsrelatie tussen gemeenten en zorgaanbieders.
Nieuwe berichten
Nieuw zijn de berichtensets ‘Verzoek om Toewijzing + retourbericht’: de WMO315/WMO316
(iWmo 2.0) en JW315/JW316 (iJw 2.0). Met de berichten kunnen zorgaanbieders aan gemeenten
laten weten dat voor een cliënt een zorgtraject begint. Daarnaast is het in de 2.0-standaarden
mogelijk om het declaratiebericht te gebruiken als factuur: hiervoor dienen de WMO303F en
JW303F. Wilt u meer weten over de nieuwe berichten? Kijk dan op de website van de VNG.
Nog niet overgestapt op 2.0? Gebruik de conversiediensten.
Zorgaanbieders en gemeenten die nog niet op 1 januari 2016 zijn overgestapt op 2.0, kunnen hun
1.0-berichten laten converteren.
• Conversiedienst van het Inlichtingenbureau voor gemeenten
• Conversieservice van VECOZO voor zorgaanbieders
Conversie tot 1 april 2016
De conversiediensten werken tot 1 april 2016. Gemeenten en zorgaanbieders moeten binnen drie
maanden overstappen op de nieuwe standaard. Zorgaanbieders die niet beschikken over een
backofficesysteem kunnen gebruikmaken van de Berichtenconverter van Zorginstituut Nederland
voor zorgaanbieders en gemeenten. U bereikt deze module via het tabblad Modules.
Hulp bij planning van de overstap
Om de overstap te plannen kunt u gebruikmaken van het Stappenplan Overstap 2.0.

Titel: Verkenning toont kansen verbinding informatiestromen cure en care
Publicatie: 2015-12-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/verkenning-toont-kansen-verbindinginformatiestromen-cure-en-care
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/Afbeelding bij
care- en curebericht.jpg
31 december 2015 – '
oe onderzoek naar verdere harmonisatie van de standaarden voor het
berichtenverkeer, zowel domeinoverstijgend als binnen de Wlz, Wmo, Jeugdwet en
Zorgverzekeringswet, en de mogelijkheden van een centrale voorziening waar de klant alles
rond zorg en ondersteuning kan vinden en regelen.'
31 december 2015 – '
oe onderzoek naar verdere harmonisatie van de standaarden voor het
berichtenverkeer, zowel domeinoverstijgend als binnen de Wlz, Wmo, Jeugdwet en
Zorgverzekeringswet, en de mogelijkheden van een centrale voorziening waar de klant alles
rond zorg en ondersteuning kan vinden en regelen.'
Dat zijn de belangrijkste aanbevolen vervolgstappen van een verkenning naar de verbinding tussen
de informatiestromen van de langdurige en kortdurende zorg, ook ‘care’ en ‘cure’ genoemd.
De verkenning werd uitgevoerd door Arjen Brienen, die de eerste versie in september 2015 aan
het Platform IZO presenteerde en het eindresultaat vervolgens op 7 december aan de
Architectuurboard IZO. Voor burgers en aanbieders valt het allemaal onder de noemer ‘zorg’,
maar beleidsmatig zijn care en cure twee aparte sectoren. Het doel van de verkenning is inzicht
bieden in de raakvlakken en verbinding tussen de informatie-uitwisseling in de cure en de care als
het gaat om berichten, organisaties en infrastructuur, de mogelijkheden voor hergebruik, synergie
en van elkaar leren, en het ontwikkelen van een gemeenschappelijk denkkader.
Onderscheid informatiestromen
Het onderscheid tussen care en cure biedt weinig aanknopingspunten om de informatiestromen
helder in beeld te brengen. In de praktijk zijn de informatiestromen georganiseerd binnen de
kaders van de Wlz, Wmo, Zvw en Jeugdwet. Binnen die wetten en tussen de betrokken
organisaties zijn wél duidelijk verschillende informatiestromen aan te wijzen. Daarnaast is het
belangrijk om onderscheid te maken in de informatievoorziening op administratief,
zorginhoudelijk en financieel gebied en voor beleidsinformatie.
Minder administratieve lasten
Aanbieders leveren zorg op basis van de vier wetten waardoor zij informatie uitwisselen volgens
verschillende standaarden en met verschillende partijen. Dit leidt tot hoge administratieve lasten.
Zij zijn daarom gebaat bij meer synergie door het harmoniseren van alle standaarden binnen en
over de domeinen heen, ook op zorginhoudelijk gebied. Zo ligt bijvoorbeeld voor de
basisinformatie, zoals NAW-gegevens, het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke
Basisgegevens als oplossing voor de hand. Gewenst is ook het beschikbaar maken van
(zorg)informatie voor zorgverleners onderling.
Eenvoud voor de klant
Knooppunten ondersteunen ketenpartijen en vereenvoudigen het uitwisselen van gegevens tussen
de organisaties, maar vereenvoudigen het niet voor de klant. Burgers worden per betrokken
instantie geconfronteerd met een “Mijn informatie”-portaal, wat de onduidelijkheid vergroot. Een
mogelijke oplossing is een centrale voorziening voor de klant die daarmee alles rond zorg en
ondersteuning kan vinden en regelen.
Aanleiding en aanpak
Aanleiding voor de verkenning waren verschillende vragen over de relatie tussen cure en care
vanuit IZO, vragen bij de vorming van het Toekomstbeeld IZO 2020 en een eerdere vergelijking

tussen AZR en HL7, de gebruikte standaarden binnen de care en de cure. Input voor de
verkenning is verzameld op basis van documentatie, vanuit het Platform IZO en de
Architectuurboard IZO, uitkomsten van de Denktank IZO en gesprekken met VECOZO, ZIN,
Nictiz, het Inlichtingenbureau, KING/VNG en verschillende directies binnen VWS.
Kansen
De verkenning laat mogelijkheden zien om de administratieve lasten voor aanbieders te
verminderen en de dienstverlening aan klanten te verbeteren. De bij de verkenning behorende
platen zijn bedoeld om de discussie op gang te brengen en te komen tot vervolgstappen in de
richting van verdere harmonisatie van standaarden en eenvoud van de informatie voor de klant.
Belangrijk voor dat laatste is dat het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit recent
gezamenlijk hebben onderzocht hoe en waar de burger zoekt naar informatie over zorg en
ondersteuning.

